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SCHOOLREIS NAAR…………
Eindelijk is het dan zover. De langverwachte schoolreisjes zijn weer in zicht.
Op donderdag 23 september gaan de kinderen op schoolreis.
Groep 1 en 2 gaan naar De Hooiberg in Bladel.
De bus vertrekt om 09.00 uur en de kinderen zullen om 14.45 uur weer terug zijn op school.
De kinderen mogen vrij rondlopen en er wordt toezicht gehouden door de leerkrachten en
medewerkers van de Hooiberg.
De kinderen hoeven niets mee te nemen. Ze krijgen onbeperkt ranja, iets lekkers en een
feestelijke lunch.
Groep 3 en 4 gaan naar Dippiedoe in Best.
De bus vertrekt om 09.15 uur en de kinderen zullen om 14.45 uur weer terug zijn op school.
De kinderen lopen begeleid rond door het park.
Belangrijk om te weten:
- neem een hapje voor in de ochtend en de middag mee
- neem een lunchpakket mee
- genoeg te drinken
- snoep met mate
- afhankelijk van het weer: regenkleding
Groep 5 gaat naar Dierenrijk in Nuenen.
De bus vertrekt om 08.45 uur en de kinderen zullen om 16.00 uur weer terug zijn op school.
De kinderen krijgen een Olifantenvoederpresentatie bij aankomst in het park. Hierna zullen
zij begeleid rondlopen door het park.
Belangrijk om te weten:
- neem een hapje voor in de ochtend en de middag mee
- neem een lunchpakket mee
- genoeg te drinken
- snoep met mate
- afhankelijk van het weer: regenkleding
Groep 6 en 7 gaan naar Toverland in Sevenum.
De bus vertrekt om 09.00 uur en de kinderen zullen rond 16.45 uur weer terug zijn op
school.
De kinderen mogen zelf in het park rondlopen.
Belangrijk om te weten:
- neem een hapje voor in de ochtend en de middag mee
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- neem een lunchpakket mee
- genoeg te drinken
- snoep met mate
- afhankelijk van het weer: regenkleding
- trek vaste schoenen aan in verband met kledingvoorschrift achtbanen
Belangrijk voor alle groepen:
- wilt u het aan de groepsleerkracht doorgeven als uw kind deze dag medicatie gebruikt?
- geen geld meegeven
- geen mobiele telefoons of andere waardevolle spullen
- alle kinderen krijgen een oranje ‘Opbouw-shirt’ te leen. ’s Ochtends gaan de kinderen eerst
naar hun klas om dit shirt aan te trekken m.u.v. groep 5 (zij krijgen een shirt in de bus). Bij
terugkomst gaan alle kinderen ook terug naar de klas om hun eigen shirt aan te trekken. Kinderen met een eigen ‘Opbouw-shirt’ mogen dit thuis al aantrekken.
Wij wensen alle kinderen en begeleiders een hele fijne dag toe!

INSCHRIJVING MARATHON EINDHOVEN IS VERLENGD
U kunt uw kind(eren) nog inschrijven voor de Marathon van Eindhoven 2021 tot woensdag
15 september 17.00 uur. U kunt kiezen voor de Mini Marathon (1,6 km), kosten zijn € 4,50
en AON City Run (5 km) kosten zijn € 6,00. Uiteraard mag u als ouder/verzorger ook meelopen. U kunt zich dan zelf inschrijven via de website www.marathoneindhoven.nl

NASCHOOLSE ACTIVITEIT MAD SCIENCE
Morgen start op school de naschoolse activiteit van Mad Science. Ouders die hun kind(eren)
hiervoor hebben opgegeven hebben daar van Mad Science bericht van gehad. Er hebben
zich 36 kinderen aangemeld voor deze naschoolse activiteit.
De organisatie is als volgt geregeld. De leerlingen zijn ingedeeld in 2 groepen (groep 3 en 4
en groep 5 t/m 8). Na de les van 12.45 uur gaan de leerlingen naar het hun toegewezen lokaal en eten daar onder begeleiding van de professor hun boterhammen op. Leerlingen die
eerder uit zijn, wachten in hun eigen lokaal tot 12.45 uur.
De naschoolse activiteit start dan om 13.00 uur en eindigt om 14.00 uur.
Na afloop gaan de leerlingen via het BOR-plein naar buiten. Ouders kunnen hun kind(eren)
daar bij het hek ophalen.

VACATURE OVERBLIJFOUDERS/OVERBLIJFHULPEN
In de Nieuwsbrief van vorige week heeft u kunnen lezen dat we op zoek zijn overblijfouders/overblijfhulpen. We zijn op zoek naar hulp voor de hele pauze (11.45-13.15 uur) maar u
kunt zich ook opgeven voor overblijfhulp in de eigen groep van uw kind(eren). Dit zou betekenen dat u één keer per week (eventueel twee keer als uw kind twee leerkrachten heeft)
het overblijven verzorgt in de eigen groep van uw kind. U eet dan samen met de kinderen,
terwijl de groepsleerkracht dan een kwartier pauze heeft om buiten de groep te eten. Er is
altijd een leerkracht in de buurt die u kan ondersteunen. Daarna gaat u samen met de
groepsleerkracht een half uur naar buiten om te ondersteunen bij het surveilleren. U ontvangt hiervoor dan een vrijwilligersvergoeding. Als zich meerdere ouders aanmelden voor
één groep kan er gerouleerd worden, zodat de belasting nog minder wordt en u ook kunt
ruilen al u een keer verhinderd bent.
Kunnen onze klassen op uw hulp rekenen? U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw
kind(eren) of via opbouw@salto-eindhoven.nl
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ACTIVITEITEN DE HOEKSTEEN
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief een overzicht van de activiteiten in september en
oktober in de Hoeksteen

NIEUWS VAN LUMENS
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie over Lumens.

VEILIG NAAR SCHOOL EN WEER TERUG
•
•
•
•

•
•
•

Van de bewoners aan de Pieter Poststraat het verzoek om niet tussen geparkeerde
auto’s te lopen en daar dan dus ook niet de straat over te steken. Je bent dan pas laat
zichtbaar voor automobilisten en fietsers;
Maak gebruik van de oversteek en ga niet op een andere plaats oversteken. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties en is een slecht voorbeeld voor onze leerlingen. Ook al
moet u daardoor een stukje omlopen, STEEK OVER BIJ DE BRIGADIERS!
Wacht niet onder of bij de carporten aan de overkant van de school.
Zorg ervoor dat de leerlingen OP TIJD bij de goede ingang staan. Dat wil zeggen niet
te vroeg of te laat omdat het anders te druk wordt of de klas al naar binnen is. Het is
echt noodzakelijk dat de goede tijden worden aangehouden!!! De leerkracht staat
buiten op het plein of bij de nooddeur om te kinderen op te vangen.
Automobilisten let op de snelheid; geadviseerde snelheid in de Pieter Poststraat is 15
km/uur.
Parkeer uw auto in de daarvoor bestemde vakken, dus niet voor de inrit van de bewoners, langs de stoeprand of op de stoep;
Let op: De Pieter Poststraat is een eenrichtingsstraat!

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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