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NIEUWSBRIEF 
 

Zaterdag 14 januari 2023                                                                       jaargang 2022/2023 nr. 16 

 

EVEN VOORSTELLEN… 
Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van december start de pilot Kansrijk Onderwijs, 
een samenwerking tussen SALTO-basisschool de Opbouw en Combinatie Jeugdzorg, vanaf 
januari. Vanaf volgende week zult u ons dan ook vaker zien rondlopen in de school. We zul-
len ons kort even aan u voorstellen.  
Wij, Susan van der Pas en Lisa van Gerven, werken beiden met veel plezier bij Combinatie 
Jeugdzorg als pedagogisch medewerkers. Lisa is naast pedagogisch medewerker ook leer-
kracht. Wij hebben ontzettend veel zin om deze samenwerking aan te gaan. We hopen een 
positieve bijdrage te kunnen leveren. En samen met elkaar te kijken hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat alle kinderen zich zo positief mogelijk kunnen ontwikkelen.  
Aanstaande woensdag zal onze eerste dag op de Opbouw zijn. De komende weken zullen in 
het teken staan van kennismaken. Onze definitieve werkdagen zullen wij later nog communi-
ceren. 
Wij hopen op een prettige samenwerking. Mocht u vragen hebben horen we dat graag.  
 

 
Susan    Lisa 
 

ZILVEREN WEKEN  
Na de Gouden weken (start van het schooljaar) is het belangrijk om verder te blijven gaan 
met de groepsvorming. De periode na de kerstvakantie zijn de Zilveren Weken. De Zilveren 
Weken zijn er om stil te staan bij de sfeer en dynamiek in de groep. Hoewel groepsvorming 
een continu proces is, bieden De Zilveren Weken een mooie kans om samen met elkaar te-
rug te kijken en ook vooruit. Zo bepaal je samen opnieuw de norm en werk je aan een fijne 
en veilige sfeer in de groep. We gaan dit weer doen door middel van leuke activiteiten en 
spelletjes. De kinderen leren zichzelf en ook elkaar hierdoor nog beter kennen.  
 

LEESOFFENSIEF OP DE OPBOUW 
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief meer informatie over het leesoffensief op onze 
school. 
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OPGEVEN NASCHOOLSE SPORT 

In week 4 start de derde ronde van de naschoolse sport bij ons op school. Volgende week 
woensdag 18 januari kunt u uw kind opgeven voor de komende periode via het ouderpor-
taal. 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 23 januari. 
Voor de bovenbouw (groep 6/7/8) zal deze starten op donderdag 26 januari. 
Deze periode zal er 4 weken lang de naschoolse sport aangeboden worden, dit is tot en met 
de carnavalsvakantie. De kosten bedragen voor de onderbouw 6,00 euro en voor de boven-
bouw 8,00 euro (onderbouw heeft 3x en bovenbouw 4x naschoolse sport). 
Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw vindt de naschoolse sport plaats van 15:00 uur 
tot 16:00 uur in de sporthal. De kinderen kunnen direct na schooltijd richting de kleedka-
mers en zich omkleden. Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht.  
Leerlingen die gebruik maken van de naschoolse opvang bij Dikkie en Dik lopen na afloop 
zelfstandig naar het hoofdgebouw of de ruimte in de BOR en worden daar opgevangen. 
  
Data voor deze periode: 
Onderbouw: 23 januari, 6 en 13 februari. 
Bovenbouw: 26 januari, 2, 9 en 16 februari.  
 

LEERPLEIN PENTHOUSE 
Afgelopen donderdag is het nieuwe meubilair geleverd voor het leerplein in het Penthouse. 
De leerlingen en personeel waren meteen enthousiast en kort na de oplevering was het hele 
leerplein al bezet met leerlingen. Een leerplein is een ruimte in een school waar leerlingen 
zelfstandig of in groepjes aan opdrachten kunnen werken of om de leerstof na de instructie 
in alle rust zelfstandig te verwerken. De komende periode gaan we samen met de leerlingen 
onderzoeken hoe we het leerplein zo effectief mogelijk kunnen gebruiken. 
Het streven is om dit schooljaar ook op de eerste etage van de school een leerplein te cre-
eren. 
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VERVANGING AFWEZIGE LEERKRACHTEN 
Er is een groot tekort aan vervangers om afwezige leerkrachten te vervangen. 
In de periode voor de Kerstvakantie heb ik helaas een paar keer aan ouders moeten vragen 
om hun kind thuis te houden, omdat er geen vervanger beschikbaar was, ook niet intern. Ge-
zien de griepgolf die momenteel heerst, vrees ik dat dit de komende weken vaker gaat ge-
beuren. 
Er wordt natuurlijk geprobeerd dit tijdig bij u melden (liefst vóór 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. 
Uiteraard proberen wij altijd eerst intern een vervanging op te lossen, maar dit gaat dan 
weer ten koste van extra hulp aan leerlingen enz. Ook komen regelmatig leerkrachten op 
hun vrije dag terug om een vervanging te doen. Helaas zijn er op sommige momenten teveel 
afwezigen en moeten wij een beroep op u doen om uw kind(eren) een dag thuis op te van-
gen. Natuurlijk zorgen wij er dan wel voor dat er werk wordt meegegeven aan de kinderen 
of dat er online werk klaarstaat. 
 
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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