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KINDERBOEKENWEEK 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met als thema  “Gi-ga-groen”. 
In iedere klas zal een boek centraal staan dat binnen het thema past. Er zal regelmatig gesp-
roken worden over boeken en er zal veel worden voorgelezen.  
Kinderen voor Kinderen zingt ook weer een leuk toepasselijk lied bij de Kinderboekenweek:  
Kinderen voor Kinderen | Gi-ga-groen (Officiële videoclip) - YouTube 
 
De Kinderboekenweek wordt bij ons op school op woensdag direct bij binnenkomst op een 
feestelijke, muzikale manier geopend! De kinderen komen gewoon op het normale tijdstip 
binnen en zullen meteen in een feeststemming raken… 
 
Ook in de bibliotheek in de Witte Dame vinden gedurende de Kinderboekenweek feestelijke 
activiteiten plaats. (https://www.bibliotheekeindhoven.nl/)  
 

BOEKENBEURS 12 OKTOBER 2022 
Vanaf 5 oktober mogen de kinderen een boek of boeken meenemen dat ze voor 50 cent wil-
len verkopen.  
Op 12 oktober om 12.45 uur mogen alle kinderen op de boekenbeurs langskomen en een 
boek kopen (gepast betalen). Om 13.15 uur sluit de boekenbeurs. 
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het geld (denk aan portemonnee of broekzak).  
 
De Kinderboekenweek duurt officieel tot zondag 16 oktober. 
We wensen jullie de komende weken extra veel leesplezier! 
 

GOEDE DOELENACTIE 
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie over de Goede Doelenactie die volgende 
week van start gaat op onze school. 

https://www.youtube.com/watch?v=7_irtu4cYeY
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/
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INFORMATIE DEELNEMERS MARATHON EINDHOVEN 2022 
Zondag 9 oktober is het dan zover, de marathon van Eindhoven gaat weer van start! In totaal 
lopen ongeveer 100 leerlingen, ouders en leerkrachten van onze school mee met de IAK City 
run/mini-marathon. Super dat er dit jaar zoveel lopers zijn! Om alles goed te laten verlopen 
vragen we de deelnemers om de volgende informatie goed te lezen. Het programma voor 
deze ochtend ziet er als volgt uit: 
Mini-marathon (1,6 km): 

• 09.00 uur verzamelen in de stad voor de mini-marathon. We zien elkaar op het 18 

septemberplein, onder de Piazza bij de ‘Decathlon voor bij de roltrap’. Aanwezige 

leerkracht: Juffrouw Fadi, Meneer Marc en Juffrouw Lara. Hulpouder: Marieke van 

Sloten.  

• Op het 18 septemberplein is ook de start van de mini-marathon, dus het is er druk en 

dit plein is alleen lopend te bereiken.  

• 09.15 uur als alle nummers opgespeld zijn, vertrekken we naar de startlocatie.  

• 09.30 uur start 1,6 km mini-marathon. Juffrouw Fadi loopt ook mee.  

• Ouders die zelf niet meelopen, staan bij de finish klaar om het eigen kind weer op te 

vangen.   

• De finish is op de Vestdijk ter hoogte van het Pullman hotel.  

IAK City run (5 km): 

• 09.15 uur verzamelen bij speeltuin Gildebuurt op de Looierstraat. De start is daar nog 

maar een klein stukje vandaan. Aanwezige leerkrachten: Juf Eugenie, Juf Deveny en 

Meneer Harry. Hulpouders: Erik Heskes, Sang Nguyen, Ronald van de Putte en Ste-

phan Suiker.  

• 09.30 uur als alle nummers opgespeld zijn, vertrekken we naar de startlocatie.  

• 09.45 uur start van de IAK City run. Juffrouw Deveny, Juffrouw Eugenie en Meneer 

Harry lopen ook mee.  

• Ouders die zelf niet meelopen, staan bij de finish klaar om het eigen kind weer op te 

vangen.  

• De finish is op de Vestdijk ter hoogte van de ABN AMRO. 

De leerkrachten die meelopen, zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die meelopen. 
 
De deelnemers kunnen woensdag 5 oktober meteen na schooltijd een shirt in de speelzaal 
van de school ophalen. Het startnummer krijg je bij aanvang van de 1,6 of 5km op zondag 9 
oktober. De shirts kunnen woensdag 12 oktober weer (gewassen) ingeleverd worden.  
 

WEEK VAN DE OPVOEDING 
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie over de week van de opvoeding. 
 

INFORMATIE IEP 
In Nieuwsbrief nr. 1 van dit schooljaar is aan u gemeld dat wij gekozen hebben voor een 
nieuw leerlingvolgsysteem. Wij stappen over van Cito naar IEP. Ik heb u toen beloofd om u in 
volgende Nieuwsbrieven meer informatie te geven over het nieuwe leerlingvolgsysteem.  
Via de het filmpje in onderstaande link informatie over het IEP leerlingvolgsysteem. 
https://youtu.be/feBgpoFW0aU 

https://youtu.be/feBgpoFW0aU
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OUDERHULPFORMULIER 
Via het ouderportaal heeft u het ouderhulpformulier ontvangen. Tot a.s. maandag blijft het 
ouderhulpformulier beschikbaar om in te vullen. Daarna verdwijnt het van het ouderportaal 
en gaan wij inventariseren wie zich voor welke activiteiten hebben opgegeven. 
 

INLOOPMIDDAG GROEP 1 T/M 8 MAANDAG 3 OKTOBER 
De school organiseert a.s. maandag meteen na schooltijd een  inloopmiddag voor de groe-
pen 1 t/m 8. 
Wij verwachten u samen met uw kind tussen 14.45 en 15.30 uur! 
U kunt komen kijken in het klaslokaal naar die zaken waar uw kind dagelijks mee bezig is. 
Uw kind is uw gids! 
U laat zich voorlichten door uw eigen kind. Het is dus de bedoeling dat uw kind gedurende 
de inloop bij u blijft. U bepaalt zelf hoe laat en hoe lang u komt inlopen. U kunt een praatje 
maken met de leerkracht van uw kind. De leerkrachten geven graag uitleg over de materia-
len en de dagelijkse bezigheden. 
In sommige groepen staan ook computers klaar met programma's om eens te proberen. 
Wilt u een persoonlijk gesprek, maak dan een afspraak met de leerkracht buiten de lestijd.  
 

VERVANGING ZIEKE LEERKRACHTEN  
Het zal u vast niet ontgaan zijn, er is een groot tekort aan vervangers om zieke leerkrachten 
te vervangen. Op veel scholen worden al leerlingen naar huis gestuurd, omdat de scholen 
hun bezetting niet georganiseerd krijgen.  
Het lijkt alsof er bij ons op school niets aan de hand is, maar ook wij moeten ons in allerlei 
bochten wringen om zieke leerkrachten te vervangen. Meestal kunnen wij intern wel een 
vervanging regelen, de IB-ers, de directeur, of ondersteunende leerkrachten gaan dan voor 
de groep, maar dat gaat dan wel ten koste van hun eigenlijke werk, maar ook van de leer-
lingen. Extra begeleiding die wij onze leerlingen graag aanbieden kan dan vaak niet door-
gaan. Helaas kunnen wij niet garanderen dat er steeds dezelfde leerkracht als vervanger 
voor een groep staat. Wij hopen voor dat laatste in ieder geval op uw begrip.  
Ook hebben wij een plan gemaakt om groepen voor één of twee dagen samen te voegen. 
Als er echt geen vervanging mogelijk is, kan zich de situatie voordoen dat wij u vragen om 
uw kind(eren) thuis te houden. Er wordt uiteraard geprobeerd dit tijdig te melden (liefst 
vóór 18.00 uur de dag van te voren), maar het kan voorkomen dat dit op de dag zelf wordt 
gevraagd. Wij vragen u om uw flexibiliteit.  
 

ONTRUIMINGSOEFENING 26 SEPTEMBER 
Afgelopen maandag heeft op school een geplande ontruimingsoefening plaatsgevonden. Zo 
leren de kinderen wat zij moeten doen bij alarm op school. Ook is het voor de school een 
test om te zien of alles werkt. We kunnen eventuele onvolkomenheden bijstellen. De oefe-
ning is prima verlopen. Binnen een paar minuten  stonden alle kinderen van het Spilcentrum 
met hun leerkrachten en pedagogisch medewerkers veilig op een van te voren afgesproken 
plek op de speelplaats. Daarna zijn alle kinderen naar een verzamelplaats gelopen buiten de 
school. Later dit schooljaar vindt er nog een onaangekondigde ontruimingsoefening plaats. 
 

WEEK VAN HET VERKEER 
Door het slechte weer de afgelopen week zijn de activiteiten van de verkeersweek niet door 
kunnen gaan. We gaan proberen de activiteiten later in het jaar alsnog uit te voeren. 
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Met vriendelijke groet, 
mede namens de collega’s,  
Harry Voss, directeur  
 

U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via opbouw@salto-eindhoven.nl  
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan 
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar opbouw@salto-eindhoven.nl   Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit 
e-mailadres ook gebruiken.  
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