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NIEUWSBRIEF 
 

Dinsdag 13 september 2022                                                                           jaargang 2022/2023 nr. 2 
 

SCHOOLREIS NAAR…………  
Eindelijk is het dan zover. De langverwachte schoolreisjes zijn weer in zicht.   
Op donderdag 22 september gaan de kinderen op schoolreis. We verwachten de kinderen 
om 08.40 uur op school.  
  
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 Hullie in Uden.  
De bus vertrekt om 09.15 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 Hullie. Er is ook een waterspeeltuin, waar wij als school geen gebruik van 
maken. Zwemkleding is daarom niet nodig.  
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 pinguïnpresentatie bij aankomst in het park. Hierna zullen zij bege-
leid 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  
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Groep 6 en 7 gaan naar de Efteling in Kaatsheuvel.   
De bus vertrekt om 09.00 uur en de kinderen zullen rond 17.00 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  
- 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  
- 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 
(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!  
 

DE OPBOUW OP WIELEN 

Morgen, woensdag 14 september  is voor de groepen 1 t/m 8 de eerste editie van dit 
schooljaar van de Opbouw op Wielen. De groepen 1 t/m 8 mogen deze dag weer tijdens de 
kleine pauze eigen ‘materialen op wielen’ meenemen; rolschaatsen/skates, een skate-
bord/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. 
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 straat en speelplaats. 
 
 

 

OVERSTEEK HENDRIK DE KEIJZERPLEIN EN PILOT PIETER POST-
STRAAT  
De brigadiers zijn vorige week weer van start gegaan. Helaas is ons rooster momenteel nog 
niet compleet, en dus ook nog niet voor de volle 100 % betrouwbaar. Wij kunnen nog enkele 
enthousiaste brigadiers gebruiken, om onze kinderen ook dit schooljaar weer een veilige 
weg naar en van school te bieden. Met name op maandagochtend (1 brigadier te kort) en 
donderdagmiddag (2 brigadiers te kort) hebben we momenteel gaten in het rooster.  
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Zoals we eerder al meldden, is de pilot afsluiting Pieter Poststraat, tijdens breng-en haalmo-
menten, verlengd tot de herfstvakantie. Ook hiervoor kunnen we helpende handjes gebrui-
ken.  
Wanneer u interesse hebt of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen 
met marc.vandenheuvel@salto-eindhoven.nl  
 

SEM IS GEBOREN 
Gisteren is Sem geboren, zoon van juffrouw Amy en haar echtgenoot Koen en broertje van 
Mara. Sem is een prachtige baby en met moeder en dochter gaat het goed. Wij feliciteren de 
ouders heel hartelijk en wensen Sem een lang en gelukkig leven toe. 
 

PRINTVERSIE KALENDER SCHOOLJAAR 2022/2023 
In een extra bijlage bij deze Nieuwbrief vindt u een printbare versie van de kalender school-
jaar 2022/2023. Op moment dat er wijzigingen zijn of dat bepaalde activiteiten geen door-
gang kunnen vinden, wordt u via de Nieuwsbrief hierover geïnformeerd en wordt het in de 
agenda van het ouderportaal aangepast. 
 

OUDERRAAD ZOEKT NIEUWE LEDEN! 
De ouderraad zoekt voor het nieuwe schooljaar, door het vertrek van 3 van de huidige leden, 
een aantal nieuwe ouders die mee willen denken over de activiteiten die bekostigd worden 
via de ouderbijdrage en hoe de ouderbijdrage het beste besteed kan worden. 
Qua tijdsbesteding gaat het om 6 á 7 vergaderingen van 1 á 1,5 uur die op maandagavond 
plaats vinden. De samenstelling van ouderraad beperkt zich niet tot ouders, die ook actief 
zijn in andere commissies. Alle ouders die mee willen denken en praten over de school zijn 
van harte welkom. 
Activiteiten die momenteel ondersteund worden via de ouderbijdrage zijn onder andere het 
schoolreisje, schoolkamp, het schoolopeningsfeest, sinterklaas, carnaval en verschillende na-
tuur- en sportactiviteiten. 
Wil je als ouder hier aan bijdragen of heb je nog vragen neem dan contact op met de Ouder-
raad via opbouw_or@salto-eindhoven.nl of rechtstreeks via Harry Voss. 
Wij hopen een aantal enthousiaste nieuwe leden te mogen verwelkomen in het nieuwe 
schooljaar. 
De ouderraad heeft vorige week maandag weer voor de eerste keer dit schooljaar verga-
derd. De nieuwe voorzitter voor komend schooljaar is Sanne van Gennip. De nieuwe pen-
ningmeester is Geerte Delfgou. 
 

VEILIGHEID GYMLESSEN 
In verband met de veiligheid van de leerlingen willen wij vragen geen sieraden om te doen 
tijdens de gymlessen. Kleine oorbellen/ knopjes zijn op eigen verantwoording.  
Ook dienen lange haren in een staart of vlecht vastgebonden te zitten. 
 

BETALING OUDERBIJDRAGE EN BIJDRAGE CONTINUROOSTER 
SCHOOLJAAR 2022/2023 
Deze week ontvangt u via de berichtenbox van het ouderportaal de facturen voor de ouder-
bijdrage en bijdrage continurooster voor het komende schooljaar.  
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PAUZE WOENSDAGOCHTEND 
Zoals u weet wordt er in de kleine pauze op school door de kinderen (alleen) fruit gegeten. 
Omdat de kinderen op woensdag later uit zijn, mogen de kinderen in de kleine pauze (van 
ongeveer 15 minuten) naast het fruit op woensdag iets extra’s meenemen. 
Voor de hele school  geldt dat naast het fruit dan een boterham en/of een gezonde liga, sul-
tana of peperkoek is toegestaan.  
 

OPGEVEN MARATHON EINDHOVEN 2022  

In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie over de deelname aan de Marathon 
Eindhoven van zondag 9 oktober. LET OP: inschrijven via het ouderportaal kan nog t/m vrij-
dag 16 september 
 

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
Op maandag 12 september heeft de eerste MR vergadering van dit schooljaar plaatsgevon-
den.  
De vergadering is gestart met het voorstellen van de nieuwe MR leden. Angela Voll is het 
nieuwste MR lid vanuit de oudergeleding en Jaklien Koole vanuit de personeelsgeleding. 
Daarnaast zijn de rollen binnen de MR opnieuw verdeeld. Annelies Manders is aangesteld als 
voorzitter en Aline Valckx als secretaris.  
Tijdens de vergadering is er gesproken over de begroting, de jaarrapportage en het jaarplan 
van de MR.  
Bij de volgende vergadering staan de CITO trendanalyse van het vorige schooljaar, het inde-
len van de groepen en het ontruimingsplan op de agenda.  
 

KIES JE SPORT 
Volgende week dinsdag krijgen de oudste kinderen uit het gezin het boekje “KIES JE SPORT 
en KIES JE KUNST”mee naar huis. Kinderen krijgen daarmee de mogelijkheid om op een laag-
drempelige manier in aanraking te komen met verschillende vormen van sport en cultuur in 
Eindhoven. 
 

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 41 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 lo-
kaal en eten daar onder begeleiding van de professor hun boterhammen op.  
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 ophalen. 
 

START HVO-LESSEN 
Vandaag zijn de HVO-lessen op school gestart voor de groepen 4 t/m 8. Er is nog ruimte in de 
groepen, dus als u belangstelling heeft, kunt u uw kind(eren) aanmelden via 
harry.voss@salto-eindhoven.nl of bij Agnes Lindhout (agnes.lindhout@hvo.nl) In een extra 
bijlage bij deze Nieuwsbrief meer informatie hierover. 

mailto:harry.voss@salto-eindhoven.nl
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BIEB FAMILIE FESTIVAL 
Vandaag kregen alle oudste kinderen uit het gezin, een uitnodiging voor het Bieb Familie 
Festival van de openbare bibliotheek Eindhoven mee naar huis. Dit festival staat in het teken 
van het thema van de Kinderboekenweek 'Gi-ga-groen!' Het festival vindt plaats van 5 t/m 
30 oktober. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onderstaande link: 
Bieb Familie Festival (bibliotheekeindhoven.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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