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UPDATE CORONAVIRUS (COVID-19) | INITIATIEVEN SALTO-
SCHOLEN  
Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal weken onderweg. Een van de positieve ontwikke-
lingen is dat het aantal mensen met corona in vergelijking met vorig jaar fors is afgenomen. 
Toch waarschuwt het kabinet voor de gevolgen van een mogelijk nieuwe opleving in het na-
jaar. Binnen SALTO zijn in de afgelopen periode de nodige maatregelen genomen voor een 
zo veilig mogelijk verblijfsklimaat voor onze kinderen en medewerkers. In dit bericht infor-
meren we u daarover.  
Wat hebben we gedaan?  

• Alle klassen ontvangen voor eind oktober een CO2-meter. Is het percentage 
CO2 in de lucht te hoog, dan kan er direct extra geventileerd worden.  
• Op dit moment wordt, naar aanleiding van bezoeken van deskundigen aan de 
SALTO-scholen, een ventilatieprotocol opgesteld. Iedere school krijgt daarmee 
duidelijke handvatten om optimaal te kunnen ventileren.  
• Daar waar nodig en mogelijk worden aanpassingen verricht aan het schoolge-
bouw.  
• Onderzoek naar nut en noodzaak van luchtreinigers en UV-C lampen volgen 
we op de voet. Zo kunnen we snel handelen als dat nodig is.  
• Vanuit de overheid is een plan gemaakt met daarin vier scenario’s die voor-
zien zijn bij een opleving van het virus. Alle scholen schrijven aan de hand van 
deze scenario's een draaiboek, waarin staat hoe te handelen in een bepaald sce-
nario. Dit draaiboek wordt besproken met de MR.  

Hoewel op dit moment het aantal besmettingen weer oploopt, is er gelukkig geen reden tot 
nadere actie of ongerustheid. Laten we hopen dat dit zo blijft. Ondertussen blijft wel het ad-
vies om ons te houden aan de hygiëne-adviezen, zoals handen wassen en hoesten en niezen 
in de elleboog. Ook vragen we u om alert te blijven als uw kind verkouden of ziek is. Doe een 
zelftest bij klachten. 
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de leerkracht van uw kind of met meneer 
Harry. Samen zorgen we ervoor dat corona zoveel als mogelijk buiten onze schooldeuren 
blijft. Uiteraard houden we u op de hoogte bij verdere ontwikkelingen.  
 

GEZOCHT 
Na de Herfstvakantie staan de creamiddagen voor de groepen1 t/m 8 gepland. Er hebben 
zich al veel ouders aangemeld om het helpen, heel fijn. 
Oproep: We zoeken nog schoteltjes, bordjes om bij de workshop schilderen te gebruiken. Er 
staat een doos in de hal waarin deze verzameld kunnen worden. 
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BIBLIOTHEEKBOEKEN: INLEVEREN 

De Opbouw is aan de beurt voor een vervanging van de bibliotheekcollectie. Dit betekent 
dat alle huidige bibliotheekboeken gescand moeten worden.  
Wilt u ervoor zorgen dat de bibliotheekboeken die uw kind(eren) thuis heeft uiterlijk woens-
dag 12 oktober mee naar school komen?  
U hoort zo snel mogelijk wanneer er weer boeken geleend kunnen worden. Excuses voor het 
ongemak.  
 

OUDERWEKEN GROEP 1/2 
Wij willen u als ouder van een kind uit groep 1/2 uitnodigen om in de klas van uw kind te ko-
men kijken. Donderdag 6 oktober is er een intekenlijst uitgezet via het Ouderportaal. Daarop 
kunt u één moment aangeven om in de week van 10 t/m 14 oktober in de klas te komen kij-
ken. U kunt komen kijken wat uw kind in de klas gemaakt heeft tijdens het thema herfst. 
Ook kunt u samen met uw kind gaan werken en/of meespelen in de hoeken. Er kunnen 
maximaal 5 ouders per werkles komen kijken in de klas. Later in het jaar zijn er nog twee ou-
derweken, 13 t/m 17 maart en 30 mei t/m 2 juni. 
 

VOLGEN MARATHONLOPERS 
Via de app 'ASML Marathon Eindhoven 2022' kunnen supporters en thuisblijvers hun favo-
riete lopers live volgen. 
Zo kunnen ze bijvoorbeeld op de juiste plek staan om ze toe te juichen en zien of en wan-
neer iemand is gefinisht. 
Via de optie 'Volg je favoriete deelnemer' in het beginscherm kun je de naam van de deelne-
mer invoeren en dan meteen volgen. 
 

NATUURACTIVITEIT “KABOUTERPAD” GROEPEN 1/2  
Op vrijdagochtend 14 oktober zijn de kleutergroepen aan de beurt om in kleine groepjes het 
Kabouterpad te gaan lopen in het bos van De Grote Beek. Het is een wandeling waarbij van alles te 

zien is en te beleven valt. Misschien ook nog wel een paar kabouters! Deze wandeling wordt 
georganiseerd door de natuurwerkgroep.  
De tocht gaat bij elk weertype door, dus zorg voor laarzen en eventueel regenkleding.   
Via het ouderportaal kunt u intekenen om een groepje te begeleiden. Bij voldoende aanmel-
dingen sluit de intekenlijst. 

  

GOEDE DOELENACTIE “GEEF EEN JAS EN VERWARM EEN 
HART” 
Afgelopen maandag zijn we gestart met de actie “Geef een jas en verwarm een hart”. Er zijn 
al veel jassen, mutsen, handschoenen en sjaals gedoneerd. De actie loopt t/m 19 oktober, 
dus nog volop gelegenheid om nog meer te doneren. In een extra bijlage nogmaals meer in-
formatie over deze actie. 
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NIEUW MR-LID 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Angela Voll, moeder van Guusje uit groep 2 en Moos die 
tegen het einde van het volgende schooljaar op de Opbouw zal star-
ten. Ik werk bij Bevolkingsonderzoek Nederland in de borstkanker-
screening als laborant en praktijkbegeleider. 
Als lid van de MR wil ik samen met de andere leden ervoor zorgen dat 
de Opbouw die fijne school blijft waar wij een aantal jaren geleden 
voor gekozen hebben, met goed onderwijs en een prettig leerklimaat. 
 
 

AFSPRAKEN SCHOOLPLEIN 

Op een rijtje de afspraken die gelden op het schoolplein: 

• Ouder(s)/verzorger(s) komen alleen op “uitnodiging” de school binnen. 

• Ouders van nieuwe leerlingen mogen hun kind mee naar de leerkracht brengen op de 
speelplaats bij de twee oefenmomenten en daarna samen naar het klaslokaal lopen. 
Dit geldt ook voor de eerste schooldag.  

• Daarna gelden dezelfde afspraken als bij de andere leerlingen: Voor schooltijd geen 
ouders op het schoolplein, na schooltijd mogen ouders hun kinderen op het school-
plein ophalen. 

• Geen honden op het schoolplein.  

• Niet roken op het schoolplein (en liefst ook niet in de nabijheid van de school). We 
willen graag het goede voorbeeld aan onze kinderen geven en sigarettenpeuken op 
de grond voor de school is ook geen fijn aangezicht. 

• Niet fietsen op het schoolplein. 
 

SCHEIDEN EN WAT NU 
Op 25 oktober en 17 november a.s. vinden er wederom 2 Ouderbijeenkomsten ‘Scheiden en 
wat nu’ plaats in Eindhoven. 
Deze informatieve avond is bedoeld voor ouders die overwegen te gaan scheiden dan wel 
deze beslissing hebben genomen en aan het begin staan van dit proces. 
De avond geeft antwoord op vragen als; wat moet er allemaal geregeld worden bij een 
scheiding en hoe zorg ik als ouder ervoor dat mijn kind niet klem loopt in dit moeilijke pro-
ces.  
In twee extra bijlagen is meer informatie te vinden qua data, tijden en locaties. 
  

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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