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NIEUWSBRIEF 
 

Dinsdag 31 januari 2023                                                                         jaargang 2022/2023 nr. 18 

 

OUDERGESPREKKEN GROEPEN 1 T/M 8 
 

• OUDERGESPREKKEN GROEPEN 1/2. 
In september heeft u een luistergesprek met de leerkracht gehad. Het tweede gesprek in no-
vember was een voortgangsgesprek. De leerkrachten zijn toen met u in gesprek gegaan over 
het welbevinden en de sociale ontwikkeling van uw kind. Het voortgangsgesprek vond plaats 
aan de hand van het gespreksformulier op basis van ons observatie en registratiesysteem 
‘KIJK!’. 
 

Volgende week staan de rapportgesprekken gepland. Uw kind krijgt dan voorafgaand het 
eerste ‘KIJK!-rapport’ mee naar huis, zodat u het thuis alvast kan lezen. Tijdens het gesprek 
zal er dieper ingegaan worden op de verschillende ontwikkelingslijnen van uw kind en is er 
de gelegenheid om vragen te stellen.  
In de laatste week van juni gaat het tweede ‘KIJK! – rapport’ mee naar huis. Deze rapportge-
sprekken zijn facultatief. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of de leerkracht wil u 
graag spreken, dan wordt er een gesprek gepland.    
 

• OUDERGESPREKKEN GROEPEN 3 T/M 8. 
In september heeft u een luistergesprek met de leerkracht gehad. Het tweede gesprek in no-
vember was een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek hebben de leerkrachten vooral inge-
stoken op het welbevinden van uw kind en de sociale ontwikkeling. We gebruikten hiervoor 
de vragenlijsten van IEP (hart en handen) en de dagelijkse observaties van de leerkracht. Er 
werd ook kort toegelicht hoe uw kind zich cognitief ontwikkelde (hoofd). De hoofdvakken 
werden hierbij kort besproken aangezien we nog weinig cijfers hadden van de gemaakte me-
thode- toetsen tot dan toe. 
 

Volgende week staan de rapportgesprekken gepland. Uw kind krijgt dan voorafgaand het 
eerste rapport mee naar huis, zodat u het thuis alvast kan lezen. Tijdens het gesprek zal er 
dieper ingegaan worden op de leerontwikkeling o.a. naar aanleiding van de gemaakte IEP-
toetsen, het nieuwe leerlingvolgsysteem van de school. Uiteraard is er de gelegenheid om 
vragen te stellen. Via de het filmpje in onderstaande link informatie over het IEP leerlingvolg-
systeem: https://youtu.be/feBgpoFW0aU In twee extra bijlagen nog extra informatie over de 
IEP. Voor de groepen 8 staat naast het bespreken van het rapport, ook het adviesgesprek ge-
pland.  
 

In de laatste week van juni gaat het tweede rapport mee naar huis. Deze rapportgesprekken 
zijn facultatief . Mocht u behoefte hebben aan een gesprek of de leerkracht wil u graag spre-
ken, dan wordt er een gesprek gepland.    

https://youtu.be/feBgpoFW0aU
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NIEUWE OPENINGSTIJD BIBLIOTHEEK GROEP 1-2 
Vanaf woensdag 1 februari is de schoolbibliotheek voortaan voor de kleuters open van 08.30 
- 08.45 uur(dus voor schooltijd), voorlopig nog alleen op de woensdagen. 
U kunt dan samen met uw kind het boek dat vorige keer geleend is in de bibliotheek omrui-
len voor een ander boek. De gele tas mag u houden.  Tot ziens in de bibliotheek! 
 

HERINNERING AFSPRAKEN SCHOOLPLEIN: 
• De poorten van het kleuterplein gaan om 08:30 open. Als de poort gesloten is mag er 

nog niemand op het plein.  

• Graag afscheid nemen van uw kind buiten de poort. Uw kind kan zelf het plein oplo-

pen of wordt geholpen door een leerkracht die surveilleert. 

• Mocht u iets willen vragen of zeggen tegen de leerkracht dan graag via het ouderpor-

taal voor 08.15 uur een berichtje sturen zodat de kinderen op tijd aan de les kunnen 

beginnen en de leerkracht zich kan bezighouden met de leerlingen. 

• Ouders van nieuwe leerlingen mogen hun kind mee naar de juffrouw brengen op de 

speelplaats bij de twee oefenmomenten en daarna samen naar het klaslokaal lopen. 

Dit geldt ook voor de eerste schooldag. Daarna gelden dezelfde afspraken als bij de 

andere leerlingen: Voor schooltijd geen ouders op het schoolplein, na schooltijd mo-

gen ouders hun kinderen op het schoolplein ophalen. 

• We sluiten de poorten van het kleuterplein om 08:45. U kunt daarna via de hoofdin-

gang naar binnen.  

• Geen honden op het schoolplein.  

• Niet roken op het schoolplein (en liefst ook niet in de nabijheid van de school). We 

willen graag het goede voorbeeld aan onze kinderen geven en sigarettenpeuken op 

de grond voor de school is ook geen fijn aangezicht. 

• Niet fietsen op het schoolplein. 

NIEUWS VAN DE MR  

Op maandag 30 januari is de MR samen gekomen voor hun eerste vergadering in 2023. 
Tijdens de vergadering is de schoolbegroting over de komende 4 jaar toegelicht. 
Bij de volgende vergadering in maart, staat proces nieuwe rekenmethode, vakantierooster 
en tussenevaluatie NPO-gelden op de agenda. 
 

OUDERBIJDRAGE EN BIJDRAGE CONTINUROOSTER 2022/2023 
Binnenkort krijgt u via de e-mail een bericht voor de betaling van de ouderbijdrage deel 2 en 
een herinnering als u de ouderbijdrage deel 1 en/of de bijdrage voor het continurooster nog 
niet heeft betaald. Misschien kunt u vooraf even kijken of u de beide betalingen al heeft vol-
daan. 
 
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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