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PERSONEEL
Gelukkig kan ik u melden dat de afgelopen dagen een aantal vacatures zijn ingevuld.
Als opvolgster van juffrouw Anke in groep 1/2D is aangesteld juffrouw Michelle Dekker, zij is
afkomstig uit de vervangerspool van SALTO.
Als vervangster van juffrouw Fadi en juffrouw Denise is voor groep 3B aangesteld juffrouw
Veronique van Sante. Zij is afkomstig van de Hoekse School uit Oud-Beijerland. Zij werkt de
ene week 5 dagen en de andere week 4 dagen. Voor deze ene dag wordt nog naar een oplossing gezocht.
Als opvolger van onze gymdocent juffrouw Lara is aangesteld meneer Endymion Stassen ,
momenteel werkzaam als gymdocent in Oisterwijk bij verschillende basisscholen daar. Dit
betekent dat er nog één vacature openstaat. Naast juffrouw Jeska wordt nog gezocht naar
een duo-collega voor groep 1/2B.

HERHALING OPHAALSCHEMA (vrijdag 10 juli):
12.15 uur: Groepen 6 via het kleuterplein
Groepen 7 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) af bij welk hek u staat)
12.20 uur: Groep 1/2A via het kleuterplein
Groep 1/2C via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3A nooddeur Pieter Poststraat
12.25 uur: Groepen 4 via het kleuterplein
Groepen 5 via het BORplein (spreek met uw kind(eren) af bij welk hek u staat)
12.30 uur: Groep 1/2B via het kleuterplein
Groep 1/2D via het BORplein (hek Pieter Poststraat)
Groep 3B nooddeur Pieter Poststraat

HVO SCHOOLJAAR 2020/2021
Vorige week is onze HVO-leerkracht juffrouw Sandra op school geweest om voorlopig afscheid te nemen van ons. Zij gaat namelijk meteen na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Er is door de stichting HVO druk gezocht naar een vervanger voor juffrouw
Sandra, maar helaas is er niemand gevonden. Dit betekent dat er geen HVO-lessen kunnen
worden aangeboden, totdat juffrouw Sandra terug is van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. De planning is dat de HVO-lessen in het voorjaar 2021 weer kunnen starten. U wordt
hier tijdig over geïnformeerd.
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MUSICAL GROEP 8
Gisteren hebben de leerlingen van groep 8 afscheid genomen van school. Zij werden ontvangen bij de poort door de leerkrachten en begeleidt naar de rode loper waar zij op de foto
mochten met leerkrachten en/of ouders. Omdat ouders er niet live bij mochten zijn, hadden
wij aan hun gevraagd om als verrassing filmpjes voor hun kinderen op te nemen. Deze werden met veel enthousiasme bekeken door de leerlingen. Vervolgens hebben we samen gekeken naar de film die van de musical “Jungle beat” is gemaakt. Daarna volgde het officiële gedeelte waar de ouders gelukkig via een digitale verbinding bij aanwezig konden zijn. Op ludieke wijze hebben wij samen met de kinderen een kijkje in de toekomst genomen en officieel afscheid genomen. Op het einde van de avond stonden de ouders als verrassing in een
erehaag in de Pieter Poststraat (op 1,5 meter afstand) om onze leerlingen onder luid applaus
uitgeleide te doen. We wensen onze bijna oud-leerlingen veel succes in het Voortgezet Onderwijs.

LOKAALVERDELING SCHOOLJAAR 2020/2021
Volgend schooljaar blijven de meeste groepen en leerkrachten in hetzelfde lokaal, enkele
groepen verhuizen naar een nieuw lokaal.
De kleutergroepen 1/2A, 1/2B, 1/2C en 1/2D blijven in hetzelfde lokaal, dit geldt ook voor de
groepen 3, 4 en 5. Groep 6A van juffrouw Tamara en juffrouw Joyce wordt gehuisvest in de
oudbouw, eerste verdieping links naast de trap en groep 6B van juffrouw Kim en juffrouw
Katja, oudbouw, eerste verdieping rechts naast de trap. Groep 7A van meneer Frank en meneer Rien is te vinden in het middenlokaal, oudbouw, eerste etage en groep 7B van juffrouw
Mirte is gehuisvest in de oude koffiekamer op de tweede verdieping. De twee groepen 8 blijven gehuisvest in de BOR.

ACTIVITEITENKALENDER EN SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR
2020/2021
De activiteiten voor schooljaar 2020/2021 zijn in te zien op het ouderportaal vanaf donderdag 20 augustus. Ook de nieuwe schoolgids 2020/2021 staat vanaf die datum in de digitale
boekenkast in het ouderportaal.

NIEUWS VAN DE MEDIACOACH, LEZEN IN DE ZOMER!
Vanuit de Bibliotheek Eindhoven worden weer verschillende manieren aangeboden om in de
vakantie te blijven lezen. Zie hiervoor de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Daarnaast hebben de groepen 3 en 4 een brief met QR-codes ontvangen. Hier zijn de kinderen op een speelse manier bezig met leuke verhalen, er staan filmpjes op en ze kunnen
verschillende activiteiten doen.
Veel leesplezier de komende weken!

SALTO ZOMERGROET
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief een zomergroet van Angela Horsten, waarnemend
voorzitter college bestuur van SALTO.
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LESTIJDEN SCHOOLJAAR 2020/2021
LESTIJDEN:
Door de coronamaatregelen zijn de begin- en eindtijden aangepast en komen de leerlingen
via verschillende in- en uitgangen naar binnen en naar buiten. Zolang de 1,5 metermaatregel
van kracht is, worden de leerlingen door de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 op de
speelplaats opgehaald volgens een van te voren bekend gemaakt schema. Mochten de regels worden versoepeld, kan er gekeken worden naar een andere organisatievorm.
LEERJAAR 1 t/m 8:
Officiële lestijden:
-De school start van maandag t/m vrijdag om 08.45 uur.
-Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 14.45 uur uit.
-Op woensdag is de lestijd van 08.45 – 12.45 uur. Op woensdagmiddag is er geen school.
Het pauzekwartier voor de groepen 3, 4 en 5 is van 10.15-10.30 uur, voor de groepen 6, 7
en 8 van 10.30-10.45 uur. De groepen 1 en 2 pauzeren in de klas met fruit en drinken en
hebben hun eigen speeltijden buiten.
De middagpauze is verdeeld in drie blokken:
-Groepen 1 en 2: 11.45-12.15 uur
-Groepen 3 t/m 5: 12.15-12.45 uur
-Groepen 6 t/m 8: 12.45-13.15 uur
De kinderen lunchen een kwartier voor of na de middagpauze.

INLOOP GROEPEN 1/2SCHOOLJAAR 2020/2021
Door de corona-maatregelen is de inloop voor de ouders in de groepen 1/2 komen te vervallen. Het is nu moeilijk in te schatten hoe dit na de grote vakantie zal zijn, maar zolang de 1,5
meter regel van kracht is, zal de inloop niet doorgaan en worden de leerlingen door de leerkrachten van de groepen 1/2 op de speelplaats opgehaald. Mochten de regels versoepeld
worden, gaan we opnieuw bekijken of de inloop verantwoord is voor schooltijd.
Bij regenachtig of extreem koud weer mogen de kinderen vanaf 08.30 uur naar binnen. Dit
wordt bepaald door de surveillant.
Het zal duidelijk zijn dat de les verstoord wordt wanneer een kind te laat komt. Wanneer uw
kind regelmatig te laat komt, nemen wij contact met u op.

LICHAMELIJKE OPVOEDING SCHOOLJAAR 2020/2021
Afhankelijk of gemeente Eindhoven de gymzalen na de zomervakantie weer toegankelijk
maakt voor de gymlessen, hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gymnastiek op
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en/of vrijdag.
• Maandag: groep 3A, 3B, 4B, 5B, 7A, 8A en 8B;
• Dinsdag: groep 4A, 5A en 7B;
• Woensdag: groep 1/2A, 1/2B, 1/2C en 1/2D;
• Donderdag: groep 4A, 5A, 6A, 6B, 7B en 8A, 8B;
• Vrijdag: groep 3A, 3B, 4B, 5B, 6A, 6B, 7A.
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HELEMAAL TOT SLOT
Dit is de laatste nieuwsbrief van een zeer enerverend schooljaar. Het is nu moeilijk in te
schatten hoe we volgend jaar gaan starten en of we de geplande activiteiten volgend schooljaar kunnen gaan uitvoeren. Vooralsnog is alles onder voorbehoud, ook de schoolopening op
maandag 24 augustus met als thema “Hartstikke fijn dat je er bent”. In de laatste week van
de vakantie wordt u geïnformeerd over de stand van zaken dan en hoe we een en ander
gaan organiseren.
Mede namens alle collega’s wens ik u een prettige vakantie toe en hoop u en uw kinderen
op maandag 24 augustus a.s. weer gezond en vol energie op onze school aan te treffen.
De zomervakantie begint morgenmiddag voor alle groepen vanaf 12.15 uur (zie het ophaalschema).
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief 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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