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NIEUWSBRIEF 
 

Vrijdag 23 september 2022                                                                             jaargang 2022/2023 nr. 4 

 

WEEK VAN HET VERKEER 
In de week van 26 – 30 september vindt bij ons op school “De week van het verkeer” plaats. 
We willen hier een jaarlijks terugkomend evenement van maken om verkeer extra onder de 
aandacht te brengen.  
 
Naast de verkeerslessen van VVN hebben we gedurende het schooljaar al diverse activiteiten 
op de kalender staan, zoals bezoek aan het DAF-museum, Reflection Day en de Edukar.  
 
In deze week hebben we voor de groepen 1 t/m 4 een verkeerswandeling door de wijk en 
voor de groepen 5 t/m 8 verkeerskunsten op de fiets op het programma staan. Voor beide 
activiteiten kunnen we nog ouderhulp gebruiken; aanmelden kan via de leerkrachten.  
 
Verkeerswandeling:  
Dinsdag 27 september groep 1-2 A, 1-2 B, 1-2 C en 1-2 D. Woensdag 28 september groepen 
3 en 4.  
 
Verkeerskunsten:  
Woensdag 28 september groepen 7 en 8. Graag alle kinderen van deze groepen deze dag 
met de fiets naar school!  
Vrijdag 30 september groepen 5 en 6. Graag alle kinderen van deze groepen deze dag met 
de fiets naar school!  
 
Ook besteden we in de klassen extra aandacht aan verkeer. Daarnaast willen we blijven sti-
muleren om zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Voor de verkeers-
veiligheid rondom school is dit van groot belang. Het vermindert onveilige situaties en houdt 
de schoolomgeving overzichtelijk en geordend. We gaan deze week weer extra goed bijhou-
den hoe kinderen naar school komen. Het liefst natuurlijk te voet of op de fiets! Mocht u 
toch uw kinderen met de auto naar school brengen dan vragen wij in de directe omgeving 
van school in een parkeervak of op een reguliere parkeerplaats te parkeren.  
 
De pilot afsluiting Pieter Poststraat tijdens breng-en haalmomenten in de ochtend van 08.30 
- 08.50 uur en in de middag van 14.30 - 14.50 uur (woensdag 12.30 - 12.50 uur) loopt nog 
door tot en met de herfstvakantie. Tijdens genoemde tijden blijft het verboden voor auto's, 
behalve voor die van bewoners, om de Pieter Poststraat vanuit de Philips Vingboonsstraat in 
te rijden. Vanuit de Adriaan Dorsmanstraat is het ALTIJD verboden om met de auto de Pieter 
Poststraat in te rijden!  We hopen op een leuke, interessante en veilige verkeersweek; een 
veilig verkeer maken we samen!  
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DE OUDERRAAD ZOEKT NIEUWE LEDEN 
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief nogmaals de oproep om u aan te melden als lid van 
de ouderraad van onze school. 
 

UITNODIGING VIERING 
In de vorige Nieuwsbrief stond de uitnodiging voor de viering van 17 oktober in de gymzaal 
van de BOR. 
We hebben de verdeling van de groepen aangepast, zodat er ook meer ruimte is om u als 
ouder(s) te ontvangen: 
08:50 - 09:50    : groepen 1/2          
10:30 - 11:30    : groepen 3-4-5     
13:15 - 14:15    : groepen 6-7-8     
 

OPGEVEN NASCHOOLSE SPORT 
Afgelopen woensdag is er iets misgegaan met het openstellen van het ouderportaal voor het 
opgeven van de naschoolse sport. Gelukkig waren er ouders die ons hier opmerkzaam op 
maakten. Iets later dan gepland is het ouderportaal opengesteld en kon u uw kind(eren) als-
nog opgeven voor de naschoolse sport. Excuses hiervoor. 
 
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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