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Agenda
Woensdag 26 september
Donderdag 27 september
Vrijdag 28 september
Maandag 1 oktober
Woensdag 3 oktober
Woensdag 10 oktober
Maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober
Woensdag 24 oktober

Start kinderpostzegels groep 7
Crea-ochtend groep 5 & 6
Spreekavond
Schoolreis groep 3 & 4
Creamiddag groep 1 & 2
Studiedag
Start kinderboekenweek
Crea-ochtend groep 3 & 4
Herfstvakantie
Crea-ochtend groep 7 & 8

Beste ouders/verzorgers,
Op een basisschool is het nooit saai, dat wist ik al. Ook op SALTO-school Floralaan vliegen de dagen
voorbij. Deze week heb ik kennis gemaakt met de directeuren van de scholen die in onze omgeving
staan. Even gluren bij de buren zullen we maar zeggen. Het waren leuke gesprekken die mij
bruikbare informatie opleveren. Ondertussen werk ik aan het jaarplan 2019 en de begroting die
daarbij hoort.
Wat staat er op het programma de komende tijd?
 Vrijdag a.s. nemen wij afscheid van Juf Saskia, met dubbele gevoelens. Want Juf Saskia was
bijna 18 jaar bij ons op school. Wij gaan haar collegialiteit, haar creativiteit en haar grote
hart voor kinderen missen. En tegelijkertijd gunnen wij haar veel nieuwe inspiratie, leuke
collega’s, lieve kinderen en een fijne tijd op haar nieuwe school in Nederweert.
Juf Léontine neemt de uren van Juf Saskia over. De ouders van groep 4 weten dit al.


Op zoek naar een nieuwe collega… Juf Léontine werkt op dit moment bij de kleuters. De plek
die daar vrijkomt moet ook weer worden ingevuld. Woensdag 26 september staan de
sollicitatiegesprekken gepland. Wij hopen dat wij in het volgende Florakel een nieuwe collega
kunnen voorstellen.
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Maandag 1 oktober hebben wij een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. Wij gaan die dag
aan de slag met het verbeteren van ons woordenschatonderwijs. Dat doen we met het hele
team. In de ochtend een training en in de middag uitwerken wat we hebben geleerd.
In de middaguren ben ik met het MT (de bouwleiders en IB-ers) bezig met het schrijven van
‘het verhaal van de Floralaan’. Niet de geschiedenis, maar ons verhaal. Het verhaal dat wij
vertellen aan nieuwe ouders, het verhaal dat de kinderen in praktijk laten zien, het verhaal
dat wij vertellen aan u en dat u hopelijk met ons verder gaat vertellen.



Woensdag 3 oktober praat ik met ouders, het klankbordgesprek. Ik ben blij dat ik met een
groep van ca 8 ouders in gesprek kan en ben benieuwd welke informatie ons dit gaat
opleveren.

HARTelijke groet,
Arabella Ganzeman

Groep 8B
We hebben geknutseld wij hebben toen een zin gemaakt uit een bladzijde. Wij hebben de leukste
juffen dit jaar. We zijn heel druk maar daar hebben we een oplossing voor, soms doen we een
dansje. We hebben nu drie toetsen gehad. We hebben de taaltoets op de computer gemaakt. We
doen ook wel eens een spelletje.
Groetjes Groep 8B

Elena Horstink
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Guusje Zaal
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Wonen in groep 1/2C
Helaas, het thema wonen is alweer afgelopen maar wat hebben wij veel geleerd over verhuizen, het
wonen in verschillende huizen en hebben zelfs ons eigen droomhuis ontworpen! Er zijn kinderen in
onze klas die ook in een ander land hebben gewoond zoals Suriname, Australië en Syrië; daar was het
anders dan in Nederland.
Kijk maar eens naar onze werkjes die we hebben gemaakt:

We hebben ons huisnummer en de straatnaam gestempeld.
Een suikerhuisje metselen en een huis van repen maken waarbij we moesten meten:
Ook hebben we een liedje geleerd:
‘Een huis om te wonen,
een flat, een boerderij.
Iedereen woont anders.
Vertel eens: hoe woon jij?’
Wij vonden het een heel leuk en leerzaam thema en kijken uit naar het volgende thema
‘vriendschap’!
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Poepproblemen bij kinderen; dat is op te lossen
Informatieavond GGD
Problemen met broekpoepen bij kinderen komen vaker voor dan gedacht en worden vaak van
kwaad tot erger. Met de juiste aanpak is dit probleem thuis goed te verhelpen. Daarom organiseert
de GGD Brabant-Zuidoost op 2 oktober een informatieavond voor ouders van kinderen met
poepproblemen.
Zindelijk zijn
Het ophouden van de plas en poep hebben we allemaal moeten leren. Op het moment dat kinderen
naar de basisschool gaan, zijn de meeste kinderen zindelijk overdag en ‘s nachts. Bij ongeveer 7% van
de 4 tot 7 jarigen komt broekplassen nog voor. Broekpoepen bij ongeveer 1 tot 3% van de kinderen
vanaf 4 jaar. Problemen met zindelijkheid kunnen een grote impact hebben voor zowel het kind als
de ouders/verzorgers.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert op 2 oktober a.s. samen met gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s een informatieavond over broekpoepen. Op deze avond krijgt u
achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken ze de verschillende manieren en
praktische tips om het broekpoepen aan te pakken.
De informatieavond vindt plaats in het Centrum Hofdael, Molenstraat 23 te Geldrop. Vanaf 19.45
uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor
deze avond zijn 3 euro.
Aanmelden

Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via onze website www.ggdbzo.nl.
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