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INLOOPMIDDAG GROEP 1 T/M 8 WOENSDAG 25 JANUARI 
De school organiseert a.s. woensdag 25 januari meteen na schooltijd een  inloopmiddag voor 
de groepen 1 t/m 8. 
Wij verwachten u samen met uw kind tussen 12.45 en 13.30 uur! 
U kunt komen kijken in het klaslokaal naar die zaken waar uw kind dagelijks mee bezig is. 
Uw kind is uw gids! 
U laat zich voorlichten door uw eigen kind. Het is dus de bedoeling dat uw kind gedurende 
de inloop bij u blijft. U bepaalt zelf hoe laat en hoe lang u komt inlopen. U kunt een praatje 
maken met de leerkracht van uw kind. De leerkrachten geven graag uitleg over de materia-
len en de dagelijkse bezigheden. 
In sommige groepen staan ook computers klaar met programma's om eens te proberen. 
Wilt u een persoonlijk gesprek, maak dan een afspraak met de leerkracht buiten de lestijd.  
 

STENENPROJECT GROEPEN 7 EN 8 
Op vrijdagochtend 27 januari staat voor de kinderen van de groepen 7 en 8 het stenenpro-
ject op de planning. Dit wordt georganiseerd door de natuurcommissie van onze school.  
De kinderen leren deze ochtend onder andere hoe steen ontstaat, welke soorten steen er 
zijn en ze mogen zelf een fossielafdruk maken.  
 

LEESOFFENSIEF OP DE OPBOUW 
In een extra bijlage bij deze Nieuwsbrief informatie over het leesoffensief op de Opbouw. 
 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 2023 
Van woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Het doel 
van deze campagne is het bevorderen van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen. Wij vinden het echter voor alle kinderen belangrijk dat er voorgelezen wordt, dus wil-
len we het voorlezen in de hele school stimuleren. In alle klassen zal in deze periode extra 
aandacht besteed worden aan het voorlezen.   
Op de website www.nationalevoorleesdagen.nl vindt u wat meer informatie. Via YouTube 
zijn ook veel prentenboeken te vinden die voorgelezen worden. Kinderen kunnen hier heer-
lijk naar kijken en luisteren. Het boek ‘Maximiliaan Modderman Geeft een Feestje’ is een 
boek uit de top 10 van de Nationale Voorleesdagen en is een echte aanrader!   
 
 
 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
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OPGEVEN NASCHOOLSE SPORT 
Er zijn nog vijf plekken voor de onderbouw (groepen 3, 4 en 5) en negen plekken voor de bo-
venbouw (groepen 6, 7 en 8) vrij. Opgeven kan via het ouderportaal. De lijst verdwijnt als 
alle plekken bezet zijn. Voor meer informatie zie Nieuwsbrief nr. 16. 
 
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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