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WIST U DIT AL OVER HET OVERBLIJVEN OP ONZE SCHOOL??
•
•
•

•
•
•
•

Wist u dat we nog steeds dringend op zoek zijn naar nog meer overblijfouders? (of
opa's / oma's / andere mensen die het leuk vinden!)
Wist u dat de overblijfouder de leerkracht buiten ondersteunt tijdens het pauze-moment van de leerlingen van 11.45 - 13.15 uur.
Wist u dat kinderen het fijn vinden dat....:
o Overblijfouders een spel mee opstarten/begeleiden/spelen en buitenspeelmaterialen uitdelen
o De overblijfouder een praatje maakt met de kinderen
o Een overblijfouder een pleister plakt op een zere knie
o Een overblijfouder troost bij verdriet en een kleine ruzie oplost
Wist u dat er altijd een leerkracht bij aanwezig is?
Wist u dat de kinderen en leerkrachten heel dankbaar zijn naar alle helpende overblijfkrachten, want de hulp van minimaal 6 ouders per dag onmisbaar is?
Wist u dat u een maandelijkse vergoeding ontvangt en een jaarlijks presentje?
Wist u dat wanneer we 6 overblijfouders per dag kunnen inzetten de overblijfouder
ook ingezet kan worden voor het pauzemoment in de klas? U eet dan 15-30 minuten
met een groep kinderen en gaat ervoor of erna naar buiten.

Interesse?
Heeft u interesse of wilt u wat meer informatie?
Dan kunt u terecht bij Juffrouw Amy of Juffrouw Marjan via de email
amy.vandenaker@salto-eindhoven.nl l marjan.verleg@salto-eindhoven.nl

MARATHON EINDHOVEN 2021
Afgelopen zondag hebben bij elkaar opgeteld 50 ouders, leerkrachten en leerlingen meegelopen met de City run (5 km) en Mini Marathon (1,6 km).
Alle deelnemers kregen na afloop een medaille uitgereikt en waren supertrots dat ze de gekozen afstand met succes hadden afgelegd. Er zijn een aantal leuke foto’s gemaakt, maar helaas hebben niet alle ouders toestemming gegeven om deze foto’s in de Nieuwsbrief te
plaatsen. Hopelijk doen er volgend jaar nog meer leerlingen, ouders en leerkrachten mee
met de Marathon van 2022, het is zeker de moeite waard.
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AANVRAGEN VERLOF
Vakantie- of extra verlof kunt u niet via het ouderportaal aanvragen. Hiervoor dient u een
verlofbrief in te vullen en in te leveren bij de directeur van de school. Hij beoordeelt dan uw
aanvraag. Verlofbrieven zijn op aanvraag te verkrijgen.

OVERSTEEK HENDRIK DE KEIJZERPLEIN
Door de versoepeling van enkele Corona maatregelen bij ons op school, hebben wij de tijden
van het brigadieren aangepast. Om de kinderen van de Opbouw te begeleiden bij de oversteek wanneer zij naar en van school komen, staan er brigadiers op de volgende tijden:
•
•

In de ochtend: op maandag t/m vrijdag van 08.25 - 08.45 uur
In de middag: op ma, di, do en vr: van 14.40 - 15.00 uur en op wo van 12.40 - 13.00
uur

Op deze momenten zijn de brigadiers verantwoordelijk voor de oversteek en regelen zij de
bediening van de verkeerslichten!
Vanuit de werkgroep verkeer en de brigadiers nogmaals het dringend verzoek: STEEK OVER
BIJ DE BRIGADIERS MET VERKEERSLICHTEN!!! DIT IS DE VEILIGSTE MANIER OM OP SCHOOL
EN THUIS TE KOMEN!!!!!

HERHAALDE OPROEP: GEZOCHT, NIEUWE LEDEN VOOR DE
NATUURCOMMISSIE
Al jaren worden er op SALTO-school De Opbouw natuuractiviteiten georganiseerd.
Doelstelling van de deze activiteiten is de kinderen op praktische wijze wat te leren over de
natuur. Bij voorkeur gaan we er dan ook op uit naar het bos, het water, de kinderboerderij of
de boomgaard. We vertellen wat over het onderwerp maar eigenlijk gaat het vooral om het
doen: voelen, horen, zien en erover nadenken en praten. Meestal in de vorm van opdrachten of spelletjes.
We zijn hard op zoek naar enthousiaste ouders voor het nieuwe schooljaar, die mee wil denken en organiseren binnen deze werkgroep. Je hoeft geen extra kennis te hebben van te natuur.
Deze activiteiten vinden altijd plaats op vrijdag.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden?
E-mail naar Annuska Senden : annuska.senden@salto-eindhoven.nl
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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