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NIEUWSBRIEF 
 

Zaterdag 12 november 2022                                                                 jaargang 2022/2023 nr. 11 
 

DE OPBOUW OP WIELEN 

Woensdag 16 november is voor de groepen 1 t/m 8 de tweede editie van dit schooljaar van 
de Opbouw op Wielen. De eerste editie is letterlijk in het water gevallen, hopelijk kan het nu 
wel doorgaan.  
De groepen 1 t/m 8 mogen deze dag weer tijdens de kleine pauze eigen ‘materialen op wie-
len’ meenemen; rolschaatsen/skates, een skatebord/flowboard, een step of space scooter 
(géén fietsen of oxboards).  
Het gebruik van deze materialen gebeurt altijd onder begeleiding van een leerkracht, maar 
blijft op eigen risico.  

Bij deze ‘materialen op wielen’ hoort natuurlijk ook bescherming, zoals 
knie-, elleboog- en polsbescherming. Bij onervaren skaters is een helm 
ook een vereiste. Voor deze bescherming dient iedereen zelf te zorgen. 
Let op!! Er mag géén gebruik worden gemaakt van de materialen op 
wielen voor en na schooltijd, dit in verband met de veiligheid en 
drukte op de straat en speelplaats. 
 
 

 

DRUM JE VRIJ FAMILIECONCERT 
Vorig schooljaar hebben de  groepen 3 en 4 “Drum je vrij lessen” gevolgd. Op zondagmiddag 
13 november vindt in het Muziekgebouw Eindhoven het 'Drum je vrij familieconcert' plaats. 
Het concert bevat een hele sterke link met het lesprogramma wat de groepen 3 en 4  ge-
volgd hebben, waardoor het leuk zou kunnen zijn voor de leerlingen en hun ouders om het 
concert bij te wonen. Onderstaand de link naar de website:  
https://www.muziekgebouweindhoven.nl/nl/agenda/4458/Drum_Je_Vrij/TROMP_2022_Fa-
milieconcert_Percussion_Friends_6_ 
 

VRIJKAARTJES JONG PSV-JONG AJAX 
Als cadeau voor Sinterklaas geeft hoofdsponsor Brainport Eindhoven kaarten weg voor de 
wedstrijd in het Philips stadion van Jong PSV tegen Jong Ajax op 15 december a.s. 
Een aantal bekende spelers van PSV die niet naar het WK gaan, is ook van de partij.  
Brainport Eindhoven zal er samen met PSV op 15 december een feestje van maken. Per 
school zijn er ongeveer 35 kaarten te verdelen. Om in aanmerking te komen voor een 
kaartje, kunt u zich opgeven via het e-mailadres harry.voss@salto-eindhoven.nl tot uiterlijk 
woensdag 16 november 12.00 uur. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare kaarten, 
wordt er geloot. 
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WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID  

Afgelopen week was de week van de mediawijsheid. Alle groepen hebben extra aandacht 
besteed aan de kansen en de gevaren van de media op een spelende wijze. 
In de groepen 7 en 8 hebben ze gebruik gemaakt van Mediamasters, een serious game. In de 
klas gaan zij aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: WhatsApp, 
privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste bits (punten) scoort, mag 
zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen.  
MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft de cam-
pagne het thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag online.  
Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online pesten, cybercriminaliteit en gamen? Het be-
langrijkste is dat u in gesprek blijft met uw kind.   
 
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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