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CORONAVIRUS EN THUISBLIJVEN
De afgelopen twee dagen is ons team van leerkrachten gelukkig op volle sterkte geweest.
Helaas zal dat de tweede helft van de week hoogstwaarschijnlijk niet zo zijn. Morgen kunnen
we intern nog voor oplossingen zorgen, maar donderdag en vrijdag kan het zijn dat er groepen geen les kunnen krijgen op school en dus thuis moeten blijven. Er zijn geen invallers beschikbaar en intern is het ook niet meer op te lossen. Groepen samenvoegen vinden wij
geen goede oplossing, omdat kinderen dan nog dichter op elkaar zitten. U wordt tijdig geïnformeerd wanneer de groep van uw kind geen les krijgt op school en dus thuis moet blijven.
Uiteraard proberen we de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen. Wij hopen op uw begrip, helaas is het niet anders.

INLOOP KLEUTERGROEPEN GAAT VOORLOPIG NIET DOOR
I.v.m. de drukte in de kleutergroepen gaat de inloop op woensdag en vrijdag voorlopig niet
door.

EEN NIEUWE UITDAGING.
In september 2019 ben ik als directeur in opleiding
(Trainee) begonnen op basisschool De Opbouw.
Een mooie leerzame tijd volgde en na een half jaar is
het nu tijd om een nieuwe uitdaging binnen SALTO
aan te gaan.
Graag wil ik iedereen bedanken voor het warme
welkom en de vriendelijke glimlach in de gang.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet Lianne
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WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
Volgende week staat “De Week van de Lentekriebels” weer op het programma. In een extra
bijlage bij deze Nieuwsbrief meer informatie hierover.

NIEUWS VAN DYNAMO JEUGDWERK
Dynamo Jeugdwerk gaat weer van start met muzieklessen!
Heb jij altijd al een instrument willen leren bespelen? En dan ook nog mogen oefenen met
het spelen in een echte band... Dan is deze activiteit echt iets voor jou. Geef je snel op via
het telefoonnummer 06 - 52 63 49 77. In een extra bijlage meer informatie.

NIEUWS VAN DE MEDIACOACH
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief nieuws van de mediacoach met aandacht voor:
-De Kinderjury; in een vernieuwde opzet, mét mogelijkheid om van veel boeken online het
eerste hoofdstuk te lezen!
-De Media Ukkie Dagen; met mogelijkheid voor iedereen om vragen te stellen over de mediaopvoeding van kleine kinderen op 1 april, én antwoord te krijgen van mediacoaches!

DE OPBOUW OP WIELEN
Woensdag 18 maart (zie de kalender) is voor de groepen 3 t/m 8 de derde editie van dit
schooljaar van de Opbouw op Wielen. De groepen 3 t/m 8 mogen deze dag weer tijdens de
kleine pauze eigen ‘materialen op wielen’ meenemen; rolschaatsen/skates, een skatebord/flowboard, een step of space scooter (géén fietsen of oxboards).
Het gebruik van deze materialen gebeurt altijd onder begeleiding van een leerkracht, maar
blijft op eigen risico.
Bij deze ‘materialen op wielen’ hoort natuurlijk ook bescherming, zoals knie-, elleboog- en
polsbescherming. Bij onervaren skaters is een helm ook een vereiste. Voor deze bescherming
dient iedereen zelf te zorgen.
De kinderen uit de groepen 4 t/m 7 worden deze dag om 08.40 uur buiten opgehaald door de
eigen leerkracht en zij begeleiden de kinderen met “het parkeren” van de materialen, buiten
bij de inham van het kleuterplein.
De leerlingen van de groepen 3 mogen om 08.35 uur met hun ouders naar binnen en worden
geholpen om de materialen op de juiste plek te zetten.
De groepen 8A en 8B zetten hun materialen wél gewoon bij hun klas in
de BOR. Ook de kleinere materialen kunnen gewoon naar de eigen klas
worden meegenomen.
Let op!! Er mag géén gebruik worden gemaakt van de materialen op
wielen voor en na schooltijd, dit in verband met de veiligheid en
drukte op de speelplaats.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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