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NIEUWSBRIEF 
 

Vrijdag 21 oktober 2022                                                                           jaargang 2022/2023 nr. 8 

 

PILOT AFSLUITING PIETER POSTSTRAAT WORDT DEFINITIEF 
Om de verkeersveiligheid voor de schoolkinderen te verbeteren is begin mei de pilot met het 
afsluiten van de Pieter Poststraat tijdens de haal- en brengmomenten van SALTO-basisschool 
de Opbouw van start gegaan. Afgelopen zomer heeft een evaluatie van de maatregel plaats-
gevonden. Hieruit is gebleken dat de ervaringen met de afsluiting overwegend positief wa-
ren. Een aantal reacties gaf echter aanleiding om de pilot te verlengen om zo de (benoemde) 
effecten beter in beeld te brengen en enkele aanvullende acties in te zetten om overlast in 
de directe schoolomgeving te voorkomen.  
 
De extra tijd is gebruikt voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek in de straten rondom 
de school. Hieruit blijkt dat het aantal parkeervakken in het hele gebied voldoende is voor de 
vraag naar parkeerruimte. Wel kan de parkeerdruk op momenten, plaatselijk, in de straten 
direct rond de school, hoog zijn. Dit wordt mede veroorzaakt door foutparkeren, zoals voor 
uitwegen. Binnen de acceptabele loopafstanden (cf. parkeerbeleid Eindhoven) zijn echter op 
alle momenten voldoende vrije parkeerplaatsen aanwezig.  
 
Op basis van de (aanvullende) evaluatie is besloten de maatregelen definitief in te voeren. 
Hierbij wordt de veiligheid van de schoolgaande kinderen en overige weggebruikers voorop 
gesteld en wordt voorrang gegeven op de eventuele kortstondige (parkeer)overlast die 
wordt ervaren als gevolg van de maatregel. Om deze eventuele overlast toch zoveel mogelijk 
te voorkomen voor de buurtbewoners het verzoek om u te houden aan de geldende ver-
keersregels. Dus niet (dubbel)parkeren op stoepen en voor uitritten. Samen met handhaving 
en politie proberen wij dit zo goed mogelijk in de gaten te houden. 
 
Verkeersbesluit 
Voor de invoering van de definitieve maatregelen is een verkeersbesluit vereist. Deze wordt 

op 21 oktober 2022 in de Staatscourant gepubliceerd en is te vinden via www.officielebe-

kendmakingen.nl/ staatscourant. Zo spoedig mogelijk na het onherroepelijk worden van dit 

besluit worden de definitieve maatregelen aangebracht. Tot die tijd worden de maatregelen 

als tijdens de pilot uitgevoerd. 

 

VENTILATIE IN DE GROEPEN 
Goede ventilatie en luchtkwaliteit in de klassen is erg belangrijk. Vandaag worden in alle klassen 
CO2 meters geplaatst zodat wij de luchtkwaliteit in de klassen goed in de gaten kunnen houden 
en extra kunnen ventileren indien dit noodzakelijk is. De leerkrachten hebben hiervoor richtlij-
nen ontvangen. 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
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CORONA 
Helaas komen er op school coronabesmettingen voor. Het advies is 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. Bij 
een positieve test, blijft uw kind 5 dagen in quarantaine om verdere besmettingen te voorko-
men. 
Het beleid van de GGD is dat de school ouders niet hoeft te informeren over besmettingen in de 
klas. Het spreekt voor zich dat u bij een uitbraak van besmettingen in de klas wel geïnformeerd 
wordt. 
 

VERVANGING AFWEZIGE LEERKRACHTEN 
Er is een groot tekort aan vervangers om afwezige leerkrachten te vervangen.  
De school heeft een noodplan om zieke leerkrachten intern te vervangen, maar bij teveel 
zieken of bij langdurige afwezigheid lukt dat helaas niet altijd en moeten wij een beroep op u 
doen om uw kind(eren) een dag thuis op te vangen. Natuurlijk zorgen wij er dan wel voor dat 
er werk wordt meegegeven aan de kinderen of dat er online werk klaarstaat. 
Er wordt natuurlijk geprobeerd dit tijdig bij u melden (liefst voor 18.00 uur de dag van te vo-

ren), maar het zou kunnen voorkomen dat dit 's morgens op de dag zelf wordt gevraagd. Wij 

vragen om uw flexibiliteit. 

 

VOORLEZEN IN DE SCHOOLBIBLIOTHEEK 
Woensdag 19 oktober heeft Arjan Buchholz (onze mediacoach) voorgelezen aan de kleuters 
in de bieb. De kinderen hebben genoten van het voorlezen en hebben rond kunnen kijken in 
de schoolbieb.  
De kinderen van groep 1/2 kunnen ook boeken lenen voor thuis. Dit kan op iedere woens-
dag van 08.45-09.00 uur. Geef even aan de leerkracht door dat u naar de bieb gaat met uw 
kind! U kunt dan met uw kind naar de bieb gaan om een boek uit te zoeken. Het boek neemt 
u zelf mee naar huis (zodat het niet op school blijft liggen). Daarna brengt u uw kind via de 
hoofdingang weer naar school.  
Veel leesplezier! 
 

GOEDE DOELENACTIE “GEEF EEN JAS EN VERWARM EEN 
HART” EEN GROOT SUCCES 
De goede doelenactie “Geef een jas en verwarm een hart” is een groot succes. Naast heel 
veel jassen zijn ook een groot aantal mutsen, handschoenen en sjaals gedoneerd. Op 20 ok-
tober 2022 zijn de ingezamelde jassen, mutsen, sjaals en  handschoenen  uitgedeeld aan 11 
lokale stichtingen: #Awesome Ruilatelier, Kledingbank Eindhoven, Leger des Heils, Ervaring 
die Staat, Huiskamer voor Vluchtelingen, Inloophuis ’t Hemeltje, Neos, GGzE, Dress for Suc-
cess, Kledingzolder en kringloopwinkel Karoesell (zie het filmpje in de extra bijlage). Zo komt 
het snel en lokaal terecht en maken we regio Brainport Eindhoven winterproof. Namens de-
genen die uw donaties goed kunnen gebruiken, HARTELIJK DANK!!! 
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NIEUW MR-LID 
Hallo allemaal,   
Ik ben Jaklien Koole.  
Ik ben op maandag werkzaam als groepsleerkracht van groep 6A  en op dinsdag en woens-
dag van groep 6B.  
Sinds dit schooljaar ben ik lid van de MR.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
en mede namens de collega’s,  
een fijne Herfstvakantie, 
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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