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Activiteiten | Kalender 
14 september              MR vergadering 
22 september              Buitenlesdag 
30 september              Opening Kinderboekenweek 
hele maand                  Verkiezingen Leerlingenraad 
14 oktober                   Feest op school voor Gonda en Liesbeth, beiden 40 jaar in het onderwijs! 

 

Quarantaine 
Meteen aan het begin van het schooljaar zijn wij geconfronteerd met de impact van een verplichte 

quarantaine uit voorzorg omdat een leerkracht op onze school positief getest was. Met haar gaat het 

weer beter. Alle andere juffen en meesters die thuis zaten hebben geen klachten ontwikkeld. De twee 

collega’s die zich hebben laten testen (waaronder ik) zijn negatief getest.  Dinsdag 8 september is de 

quarantaine opgeheven en komen wij weer naar school. Heel fijn! Wat leren wij hiervan? Dat we 

voorzichtig moeten blijven! En dat doen we.  

Wij vragen jullie dan ook om erop te blijven letten dat je afstand bewaart als je je kind komt ophalen of 

komt brengen. En nog steeds geldt dat er geen ouders in de school mogen, ook niet als je iets komt 

brengen. Geef het dan af bij de conciërge. Wij zorgen dan dat het in de klas komt. Niet omdat we dat 

willen maar omdat we dat moeten. Alleen samen kunnen we dit doen! 

 

Plan thuiswerken 

In de afgelopen 10 dagen hebben we gewerkt aan een plan voor thuiswerken, thuiswerken door 

leerkrachten die bijv. in quarantaine zitten maar geen klachten hebben of thuiswerken door leerlingen 

die thuis zijn vanwege uitval van lessen omdat er geen vervangers beschikbaar zijn. Wij bespreken dit 

plan met onze MR en daarna informeren wij ouders hierover. 

  

Leerlingen getest 

Er zijn in de afgelopen periode ook een aantal leerlingen getest vanwege klachten. Gelukkig zijn er ook 

geen leerlingen die positief uit die test kwamen. Vriendelijk vragen wij ouders om ons te laten weten als 

een kind wordt getest of thuisblijft om die reden. Dan kunnen wij nadenken over maatregelen die wij 

kunnen of moeten treffen mocht de test positief zijn.  

 

Aandacht voor groepsvorming  
De eerste zes weken van het schooljaar staan in het teken van groepsvorming. Wij besteden in deze 

periode extra aandacht aan activiteiten die de groep positief en sterker maken. We maken afspraken 

met leerlingen en werken aan een fijne sfeer in de groep.  

Verder gaan we in een aantal klassen proefdraaien met een nieuwe methode voor sociaal emotioneel 

leren en starten we in sommige groepen met een Rots & Water training of Taakspel. Ouders van 

betreffende groepen krijgen hierover meer informatie van de leerkracht.  Wij doen dit omdat we weten 

dat deze investering leerlingen helpt bij hun ontwikkeling. Welbevinden en veiligheid zijn immers 

basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen! 
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Veiligheid bij brengen en halen 
Wij merken dat er geregeld een gevaarlijke situatie is op de Kiss & Ride-stroken rondom onze school. 

Het meest gevaarlijke is de parkeerstrook aan de Floralaan-zijde. Er wordt op de rijbaan gestopt omdat 

er geen plek is op de parkeerstrook om kinderen veilig uit te laten stappen en weer door te rijden. De 

politie Eindhoven heeft bij ons aangegeven dat ze de komende periode strenger zal toezien op een juist 

gebruik van de Kiss & Ride-stroken. Als het nodig is, zullen ze boetes uitschrijven. Wij hopen dat dit niet 

nodig zal zijn! Houd je aan de regels in het belang van onze leerlingen en jullie kinderen!  

 

CITO 
In de aankomende weken (week 39, 40 en 41) wordt bij alle leerlingen van groep 4 t/m 8 de CITO 
toetsen afgenomen. Het gaat om de toetsen spelling, rekenen, DMT en AVI. Dat is anders dan anders 
omdat we in juni geen Cito-toetsen hebben kunnen afnemen.   
 
Waarom nemen we Cito LOVS af? 
Een leerkracht krijgt de hele dag informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. Dat 
doet hij door beurten te geven, werk na te kijken en toetsen uit lesmethodes af te nemen. De 
methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of jouw kind de lesstof die net is behandeld voldoende 
beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan in de methode of dat herhaling wenselijk is.  
De toetsen van Cito hebben een ander doel: ze zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau van jouw zoon 
of dochter te kunnen vergelijken met het vaardigheidsniveau van leeftijdsgenootjes. Daarnaast meet 
CITO het lange termijn geheugen. Bovendien kunnen de leerkrachten met de uitslag van de CITO 
toetsen de ontwikkeling van jouw kind nauwkeurig volgen gedurende de hele schoolloopbaan. Door 
een speciale meettechniek zijn de toetsen van een leergebied allemaal aan elkaar gekoppeld en kun je 
de score van de toets in groep 3 bijvoorbeeld vergelijken met die van de toets in groep 4. Zo zie je dus 
ook direct of jouw kind voldoende vooruit is gegaan. 
 

Heb je vragen? Stel deze gerust aan de groepsleerkracht of aan de intern begeleiders Debora Stas 

(groepen 5 t/m 8) of Winnie van Baren (groepen 3 en 4). 

 

Continurooster 
Ouders hebben ons gevraagd een continurooster in te stellen. In overleg met onze MR hebben wij 
toegezegd te streven naar invoeren van een continurooster na de herfstvakantie en als dat niet 
haalbaar zou zijn om dan te starten na de kerstvakantie.  
Inmiddels is duidelijk dat starten na de herfstvakantie niet lukt. Dit heeft te maken met de opzegtermijn 
die wij in acht moeten nemen bij het opzeggen van het contract voor TSO met Korein en met de 
hoeveelheid vrijwilligers die wij nodig hebben of leerkrachten die wij kunnen inzetten tijdens de 
surveillance. Het leek ons verstandig jullie dit nu vast te laten weten, zodat je weet waar je aan toe 
bent. 
 

Bureau Jong 
Bureau Jong helpt kinderen bij scheiding, ook bij ons op school. Dit schooljaar starten er op 14 
september groepsbijeenkomsten op SALTO-school Floralaan. De groepsbijeenkomsten zijn tijdens 
schooltijd en zullen in overleg gaan met de betrokken intern begeleiders.  De groepjes worden bewust 
klein gehouden, dus wacht niet te lang met aanmelden! Wil je meer informatie?  
Ga dan hier naar https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c 
Aanmelden kan via: http://www.bureaujong.nl/#aanmelden  
“Bij Bureau Jong was het superfijn om met andere kinderen te praten over de scheiding. Het lucht echt op! 

Ik kan nu veel beter tegen mijn ouders vertellen hoe ik mij voel en zij kunnen er meer rekening mee 

houden.” 

https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bureaujong.nl%2F%23aanmelden&data=02%7C01%7Cwinnie.vanbaren%40salto-eindhoven.nl%7C2e7f4e113e61425e550c08d84fdf8a89%7C7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698%7C1%7C0%7C637347168972201900&sdata=oPL%2BY7Bjdx6bBfqkoqnVp6TQvtIVbn0QAzJXJTSOHQE%3D&reserved=0

