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KERSTDINER 22 DECEMBER 2022 (HERHALING) 
Morgen, 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 
Kerstprogramma in de klassen, ouders gaan dan naar huis. 
 

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. 
 

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 vandaag, 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. 
 

AFSCHEID JUFFROUW MARGOT  
Juffrouw Margot gaat stoppen met haar werkzaamheden op onze school. Juffrouw Margot 
heeft elders een nieuwe uitdaging gevonden. Hoewel juffrouw Margot het erg moeilijk vindt 
om tijdens dit lopende schooljaar al te vertrekken, is dit een kans voor haar die ze niet kan 
laten lopen. 
Vrijdag 23 december is de laatste werkdag van juffrouw Margot op onze school. De ouders 
van groep 5B zijn al eerder op de hoogte gebracht. 
 

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Op maandag 19 december heeft de MR voor het laatst in 2022 vergaderd.  
Tijdens de vergadering is door de interne begeleidster Nini van Etten, de  CITO trendanalyse 
betreffende rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen gepresenteerd. Ook is het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP) besproken. 
Bij de volgende vergadering in januari 2023, staat o.a. de uitleg schoolbegroting door de di-
recteur op de agenda. 
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PILOT KANSRIJK ONDERWIJS  
In januari 2023 gaat de Opbouw een samenwerking aan met de Combinatie Jeugdzorg. Com-
binatie jeugdzorg is specialist in jeugdhulp en helpt bij vragen over opvoeden en opgroeien. 
Dit betekent voor de Opbouw dat er vanaf januari voor 2,5 dag in de week twee pedagogisch 
medewerkers binnen onze school aanwezig zullen zijn, Susan van de Pas en Lisa van Gerven. 
Susan is pedagogisch medewerker. Zij heeft binnen de MKD’s in Eindhoven een coördine-
rende rol en voert op verzoek maatwerktrajecten binnen het onderwijs uit. Lisa is L 
leerkracht op MKD Eindhoven en afgestudeerd pedagoog. 
Deze pedagogisch medewerkers gaan ons helpen  met vragen over bijvoorbeeld een ge-
zonde ontwikkeling, gedragsproblemen in de klas of sociaal-emotionele problemen die we 
tegen kunnen komen bij onze kinderen. Hoe kunnen we hier het beste bij aansluiten vanuit 
de krachten en mogelijkheden van het kind.   
De basis voor het opgroeien ligt in het eigen gezin en de eigen omgeving: familie, vrienden, 
school, vrijetijdsbesteding. Kinderen brengen een groot gedeelte van de dag op school door, 
welke een fijne plek moet zijn om op te groeien en je gezond te kunnen ontwikkelen.   
In januari stellen deze personen zich verder aan u voor in de Nieuwsbrief.   
 

LOGOPEDIE OP DE OPBOUW 
M.i.v. 12 januari 2023 gaat Logopediepraktijk het Communicatie Talent 
leerlingen die al onder behandeling zijn bij deze praktijk, behandelen op 
school in een lokaal in de BOR. 
Lynn Moonen de logopediste die op school zal zijn, stelt zich graag aan u 
voor: 
Hallo ik ben Lynn Moonen, 27 jaar oud en logopediste bij Logopedie het 
Communicatie Talent. Op donderdag zal ik aanwezig zijn op school en zal 
ik de kinderen uit de klas ophalen voor behandelingen. Mijn passies binnen 
de logopedie liggen voornamelijk in het behandelen van taal- en spraak-
stoornissen bij kinderen, maar ook in het behandelen van stemklachten bij 

zowel kinderen als volwassenen. In mijn vrije tijd breng ik veel tijd door met familie, vriendin-
nen en mijn vriend. Verder ben ik regelmatig in het bos of park te vinden met mijn hond. Ik 
kijk uit naar een fijne samenwerking. Mochten er vragen zijn over nieuwe aanmeldingen dan 
is het fijn als deze eerst bij de intern begeleiders neergelegd worden. Voor verdere vragen of 
een praatje staat de deur altijd open!  
Voor meer informatie kunt u terecht op de website:  
https://www.logocomtalent.nl/  
 

MISSIE 538 
Deze week  is missie 538 begonnen. Deze hele week wordt er geld bij elkaar verzameld voor 
een clean room in het Prinses Maxima centrum. 
Met 31 mama's (waaronder 1 mama van een leerling van onze school) van kinderen die on-
der behandeling zijn, is een actie gestart. 
Via onderstaande link kunt u meer informatie vinden over deze actie. 
De link is https://www.starteenactievoormissie538.nl/actie/desiree-ho-
vestad?utm_campaign=missie-538-voor-prinses-maxima-centrum&utm_content=new_do-
nation_owner&utm_medium=email-auto&utm_source=kentaa 
 
 
 
 

https://www.logocomtalent.nl/
https://www.starteenactievoormissie538.nl/actie/desiree-hovestad?utm_campaign=missie-538-voor-prinses-maxima-centrum&utm_content=new_donation_owner&utm_medium=email-auto&utm_source=kentaa
https://www.starteenactievoormissie538.nl/actie/desiree-hovestad?utm_campaign=missie-538-voor-prinses-maxima-centrum&utm_content=new_donation_owner&utm_medium=email-auto&utm_source=kentaa
https://www.starteenactievoormissie538.nl/actie/desiree-hovestad?utm_campaign=missie-538-voor-prinses-maxima-centrum&utm_content=new_donation_owner&utm_medium=email-auto&utm_source=kentaa
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NIEUWS VAN HVO 
 

  

      
Sinds de herfstvakantie hebben de leerlingen kennis gemaakt met een aantal kernwaarden 
van het Humanisme. De waarden Verbondenheid en Gelijkheid zijn onderzocht.  
 

Door middel van spel, filmpjes, verhalen, gesprekken en keuzes maken en uitleggen, ervaren 
de kinderen waar het om gaat. Ze vormen hun eigen mening en luisteren naar die van hun 
klasgenoten. En soms veranderen ze daardoor van mening. De jongste leerlingen worden 
zich vooral bewust van: wat zij zelf en anderen voelen en ervaren, dat niet iedereen het-
zelfde is en doet. 
 

Naar de kerstvakantie toe verdiepten we ons in de vraag: Waarom vieren mensen feest? 
Wat betekenen feesten voor: kwaliteit van leven, zingeving, verbondenheid? 
Hoe kunnen we bij het vieren van feest zorgen dat we mensen gelijk behandelen? 
 

   
 

Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie toe. Tijd om samen te zijn met degenen die je 
lief zijn. 
Hartelijke groet, 
Agnes Lindhout, vakdocent HVO  
 

Met vriendelijke groet, 
mede namens de collega’s,  
fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2023,  
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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