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NIEUWSBRIEF 
 

Donderdag 3 november 2022                                                                  jaargang 2022/2023 nr. 9 
 

EEKHOORNPAD 
Morgenochtend, vrijdag 4 november gaan de kinderen van de groepen 3 en 4 op speurtocht 
in het bos van De Grote Beek. Door middel van eekhoorntjes komen zij allerlei dingen te we-
ten over de herfst en het bos. Deze wandeling wordt georganiseerd door de natuurcommis-
sie. Denk aan laarzen en eventueel regenkleding, want de wandeltocht gaat bij ieder weer-
type door. 
 

CREAMIDDAGEN OP DE OPBOUW 
Volgende week staan voor alle groepen creamiddagen gepland. In eerdere Nieuwsbrieven 
bent u daar al over geïnformeerd. Als geheugensteuntje in een extra bijlage bij deze Nieuws-
brief nogmaals informatie over deze middagen. 

• Voor sommige workshops moeten de leerlingen materialen meebrengen. Denkt u 

daar nog aan? 

• 2 locaties zijn veranderd:  

-De workshop "koken" gaat van de teamkamer naar de keuken in de BOR. 

-Op dinsdag gaat de workshop "schilderen" van het lokaal in de BOR naar  

 teamkamer. 

POSTENTOCHT 
Op vrijdagochtend 11 november wordt er door de natuurcommissie van onze school een 
postentocht voor de groepen 5 en 6 georganiseerd.  
Het project vindt plaats in het Philips de Jonghpark. De kinderen leren van alles over de 
herfst en de natuur.  
De kinderen gaan met de fiets naar het park. We zijn nog dringend op zoek naar ouders. Op-
geven kan via de intekenlijst van het ouderportaal. 

 

OUDERBIJDRAGE EN BIJDRAGE CONTINUROOSTER 2022/2023 
Aan het begin van het schooljaar heeft u via het ouderportaal het verzoek gekregen om de 
ouderbijdrage en de bijdrage voor het continurooster te betalen. Er zijn al veel ouders die de 
bedragen hebben overgemaakt. Voor degenen die dit nog niet gedaan hebben, het verzoek 
om de betalingen alsnog z.s.m. uit te voeren. Binnenkort ontvangt u een herinnering hier-
voor. 
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OPGEVEN NASCHOOLSE SPORT 
In week 46 start de tweede ronde van de naschoolse sport bij ons op school. Ko-
mende woensdag 9 november 2022 kunt u uw kind(eren) opgeven voor de komende peri-
ode via het ouderportaal. Het portaal zal om 18.00 uur open gaan.  
Er zijn maar een beperkt aantal plekken (25 per bouw) voor de naschoolse sport. Wanneer 
de groep vol zit zal het niet meer mogelijk zijn om uw kind aan te melden (de lijst verdwijnt). 
Om deze reden krijgt u ook geen bevestigingsmail meer. Wanneer u uw kind aangemeld 
heeft, kunt u er vanuit gaan dat de aanmelding goed doorgekomen is.  
Voor de onderbouw (groep 3/4/5) zal de naschoolse sport starten op maandag 14 november 
2022. Voor de bovenbouw (groep 6/7/8) zal deze starten op donderdag 17 november 2022. 
Deze periode zal er tot aan de kerstvakantie  naschoolse sport aangeboden worden. De kos-
ten bedragen € 10,00 voor de onder- en bovenbouw per leerling. 
Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw vindt de naschoolse sport plaats van 15:00 uur 
tot 16:00 uur in de gymzaal van de school. De kinderen kunnen direct na schooltijd richting 
de kleedkamers gaan en zich omkleden. Het dragen van gymkleding en gymschoenen is ver-
plicht.  
Leerlingen die gebruik maken van de naschoolse opvang bij Dikkie&Dik lopen na afloop zelf-
standig naar het hoofdgebouw of de ruimte in de BOR en worden daar opgevangen. 
 

Data voor deze periode: 
Onderbouw: 14 ,21 en 28 november en 12 en 19 december (5 december geen naschoolse 
sport i.v.m. Sinterklaas). 
Bovenbouw: 17 en 24 november en 1, 8 en 15 december (22 december geen naschoolse 
sport i.v.m. de Kerstviering). 

 
 
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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