
Pieter Poststraat 13A  I  5624 BE Eindhoven  I  Tel: (040) 2441242   I E-mail: opbouw@salto-eindhoven.nl 
Website: www.bs-opbouw.nl 

 

 

  

NIEUWSBRIEF 
 

Maandag 17 oktober 2022                                                                       jaargang 2022/2023 nr. 7 

 
 

 

Nieuws van HVO   
 

 

 

 

 

 

 

 

De lessen HVO zijn fijn gestart.  
De eerste lessen staan/stonden in het teken van groepsvorming en kennismaken.  
Op dit moment sluiten de lessen aan bij het thema van de Kinderboekenweek: Gi-ga-groen. 
Zo hebben we het met groep 4 over lievelingsdieren en nieuwe diersoorten. De groepen 5-6 
bedenken oplossingen om zwerfafval te verminderen en met de groepen 7-8 hebben we het 
over de plastic soup problematiek en wat we daar zelf in kunnen bijdragen. Soms geef ik de 
kinderen een opdracht mee voor thuis. Bijvoorbeeld om eens in huis te kijken wat er alle-
maal van plastic is gemaakt. Mochten ze dus thuis de kast ‘induiken’ dan weten jullie waar 

dat mee te maken heeft      . 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Agnes Lindhout, vakdocent HVO  
  

CREA OP DE OPBOUW 
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie over de creamiddagen die in de tweede 
week na de Herfstvakantie worden georganiseerd op school. 
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BOEKENBEURS: EEN GROOT SUCCES 
Tijdens de Kinderboekenweek hadden we dit jaar de boekenbeurs en wat was dat een groot 
succes! 
Met kleedjes, posters en tassen vol boeken kwamen de verkopers en verkoopsters de speel-
zaal binnen. Alles werd uitgestald en wat waren het een hoop boeken bij elkaar. 
Om kwart voor 1 stroomde de speelzaal vol met kinderen die tussen de boeken begonnen te 
snuffelen. Heel vaak is er tot een koop overgegaan en gingen kinderen met een ‘nieuw’ boek 
naar huis. 
Het was een mooi gezicht; zoveel enthousiasme rondom boeken! We wensen alle kinderen 
en hun ouders veel (voor)leesplezier! 
 

OPGEVEN SCHAATSFESTIJN 2022 
Op vrijdag 11 november 2022 vindt in het overdekte IJssportcentrum (Antoon Coolenlaan 3, 
Eindhoven) het Schaatsfestijn plaats. Meer informatie over het Schaatsfestijn vindt u in een 
extra bijlage bij deze Nieuwsbrief 
 
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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