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NIEUWSBRIEF 
 

Maandag 12 december 2022                                                                 jaargang 2022/2023 nr. 14 

 

KERSTDINER 22 DECEMBER 2022 
Donderdag 22 december is ’s avonds het Kerstdiner op school. De kinderen mogen vanaf 
16.45 uur met hun ouders de hapjes naar de klas brengen. Om 17.00 uur begint het Kerst-
programma in de klassen, ouders gaan dan naar huis. 
 
Voor de groepen 1 t/m 3 hangt een intekenlijst bij de speelzaal in de hal van de school. Tus-
sen 13 en 16 december kunt u aangeven welk hapje u gaat maken. Na schooltijd kunt u even 
binnenlopen om de lijst in te vullen. 
 
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 schrijven zelf in hun eigen lokaal op de intekenlijst 
welke hapjes er thuis worden gemaakt. Overlegt u dat met uw kind?  
 
Het is voldoende als u voor 5 tot 8 leerlingen een hapje maakt. Kunt aangeven bij de leer-
kracht of uw gerecht halal is? 
 
Graag donderdagochtend meegeven aan uw kind(eren): bestek, bord en beker voorzien van 
naam, in een plastic zak.  
 

Alle ouders zijn vanaf 18.00 uur welkom op het BOR plein, om gezellig samen een klein hapje 
te eten en een drankje te drinken. Hiervoor ontvangt u nog een aparte uitnodiging.  
 
Na afloop van het Kerstdiner halen de ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 3 om 18.25 
uur hun kind(eren) zelf op in de klas. De andere klassen komen om 18.30 uur samen met de 
leerkracht naar buiten. Het is de bedoeling dat alle kinderen worden opgehaald door hun 
ouders. Mocht dit niet mogelijk zijn, graag uiterlijk op woensdag 21 december melden bij de 
leerkracht van uw kind(eren), zodat zij weten dat uw kind(eren) alleen naar huis mag. 
 
De kinderen hebben op donderdag 22 december een normale schooldag, ze zijn dus om 
14:45 uur uit. 
 
Op vrijdag 23 december zijn de kinderen om 12:15 uur uit. 
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KERSTKAARTEN VERSTUREN  

Ook dit jaar gaan de kinderen weer kerstkaarten versieren om te versturen naar ouderen en 
eigen familieleden, vrienden of klasgenoten. Een ouder heeft ons 1000 lege kaarten aange-
boden met een kerstkleurplaat erop.   
Elke leerling krijgt 3 lege kerstkaarten om in te kleuren en 1 daarvan wordt bezorgd bij een 
verzorgingshuis. We proberen in deze bijzondere tijd de ouderen blij te maken met deze 
kleine attentie. Een mooie kerstgedachten die we de leerlingen graag mee willen geven.  
 
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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