Jaargang 34, nummer 15, 8 mei 2019
Agenda
Woensdag 15 mei
Vrijdag 17 mei
Woensdag 22 mei
Vrijdag 24 mei
Woensdag 29 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Maandag 3 juni t/m 7 juni

Crea-ochtend groep 7/8
Sponsorloop
Crea-ochtend groep 5/6
Schoolreis groep 7
Juffendag
Crea-ochtend groep 3/4
Hemelvaartsdag
Vrije dag
Kindvrije week

Beste ouders/verzorgers,
Na een superleuke sportdag hebben we de afgelopen twee weken allemaal kunnen genieten van
vrije tijd en vakantie. Maandag waren we er allemaal weer. Klaar voor de laatste weken, want wat
gaat het hard! Nog maar negen weken en dan begint de grote vakantie al weer. En in de tussentijd
staat er nog best wel wat op stapel:
 de groepen 8 zijn volop bezig met het oefenen van de musical, dat geeft veel energie!
 in de groepen 3 en 4 zijn leerkrachten bezig met een andere manier van didactisch handelen
(van activiteitgericht naar doelgericht werken en dus beter observeren wat kinderen nodig
hebben), leerkrachten zijn over deze nieuwe aanpak super enthousiast en we gaan hier
zeker mee door.
 de groepen 6 en 7 zijn gestart met werken met chromebooks, en een nieuwe bestelling voor
meer chromebooks staat binnenkort te gebeuren.
 de kleuters leren en werken met tablets en met de mogelijkheden die de nieuwe digiborden
hebben.
 in de groepen 5 zijn we bezig met een nieuwe indeling voor volgend jaar, hierover hebben
we met ouders gesproken.
 in alle groepen is veel aandacht voor bewegend leren. Nu gebeurt dat veel buiten en in de in
de klas. Wellicht kunnen we hiervoor nog meer plekken in de school creëren.
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we gaan naar een inspiratiebijeenkomst over internationalisering, een belangrijk onderwerp,
ook voor onze school!
we werken aan een plan om onze cultuureducatie (crea- en toneelochtenden, muziek etc.)
een nieuwe impuls te geven, dat plan is eind juni klaar om volgend schooljaar goed van start
te kunnen.

Ook is het goed te kunnen melden dat de MR deze week advies uitbrengt aan de bestuurder van
SALTO, Angelica Bus over mijn werkzaamheden op SALTO-school Floralaan. Ik ga er van uit u in een
volgend Florakel te kunnen melden wat het definitieve besluit hieromtrent is.
En last but not least…. in de meivakantie is Zef geboren, zoon van Juf Nina en haar partner Fen. Ze
zijn helemaal in de wolken.
HARTelijke groet,
Arabella Ganzeman

Bericht van de oudervereniging
Maandag 25 maart loop ik om 20:00 uur de school binnen. Het eerste dat me opvalt is dat het lekker
opgeruimd is. Je kunt duidelijk zien dat de nieuwe directie een “frisse” wind door de school laat gaan.
Eenmaal in de vergadering van de oudervereniging blijkt dat maar al te meer. Er zijn behoorlijk wat
veranderingen aan de indeling van de school die uitgevoerd zijn of nog moeten worden.
Je merkt daardoor ook dat de docenten ook een goede energie hebben om dit alles aan te pakken.
Gaaf om te zien.
We gaan door de punten heen op de notulen van de oudervereniging vergadering en behandelen de
punten in een rap tempo.
Daar houd ik van, snel vergaderen en duidelijkheid voor iedereen.
Omdat de school langzamerhand aan het veranderen is zal ook de versiering die bij ieder thema
wordt gemaakt in de algemene ruimte anders!
Zoals ik het nu begrepen heb zal ook de versiering die we al jaren kennen plaats gaan maken voor
andere concepten. Dit zal in het loop van dit schooljaar verdere vorm gaan krijgen.
Dit betekent dat onze drijvende kracht hierachter Sandra Breemen minder werk daarvan gaat krijgen.
Dat is aan de ene kant fijn, zo houd je meer tijd over voor andere dingen.
Ik bespeur bij mezelf dat ik (en wellicht u ook) er makkelijk overheen stap en doorga met de
vergadering.
De volgende ochtend bedenk ik me dat ik dit “moment” niet zomaar voorbij wil laten gaan.
Sandra is al jaren degene die ieder thema aanpakt om de school te versieren.
Hier moet je denken aan de thema’s: Herfst, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Voorjaar en Zomer.
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Om de school zo mooi mogelijk te maken voor de kinderen is ze daar in haar vrije tijd behoorlijk wat
tijd aan kwijt! Ik vind dat uiterst bijzonder dat ze dit al die jaren heeft gedaan en wil haar dan ook via
deze weg hartelijk danken voor haar geleverde inzet.
Mocht u Sandra nu eens treffen in wandelgangen, bedankt u haar dan eens!
Sandra, nogmaals dank namens ons allen en vooral ook van de kinderen!

Groep 6
Gynzy in groep 6
In de klas hebben we met Gynzy gewerkt. Daar kan je verschillende werelden
doen:rekenen,spelling,wereldorientatie,woordenschat,geschiedenis en nog een paar andere
werelden .Je kan ook echte lessen maken in Gynzy.in rekenen.en spelling. De meester kan zien of je
het antwoord goed of fout maakt.Als je het fout hebt kan je het een keer proberen te verbeteren.
Het is leerzaam maar ook best leuk.je kunt zelf kiezen wat je wilt doen bijvoorbeeld rekenen
tabellen als je daar op klikt krijg je dat ook.Als je bijvoorbeeld spelling kiest moet je bijvoorbeeld naar
een woord luisteren en goed schrijven.En bij geschiedenis een filmpje
kijken en daar een vraag op beantwoorden.
Rink & Veerle 6B

Groep 1-2d
We hebben een fijne meivakantie gehad!!
Wat hebben wij in de meivakantie meegemaakt/ gedaan:
Eva: bij Tim gelogeerd.
Tim: met papa mee in de Line Up en Lot ook voor een belangrijke hockey wedstrijd. Ik mocht de stick
vasthouden en dan snel weglopen als de wedstrijd begint.
Dirk: met Tess naar de speeltuin de Splinter geweest.
Veerle: naar de zee geweest.
Jules: mijn grote mensen feest. Ik heb een poepspel gekregen niet in de poep trappen en dokter
Bibber.
Wouter: ik ben naar Moviepark geweest. Met een 3 d bril op zat ik in de buik van een dino. Ik zag zijn
ribben.
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Roos: ik heb een bal en een skateboard gekregen, heb ik geruild met een voetbal goaltje want die
had ik al.
Fleur: mijn tante heeft een baby’tje gekregen en die heet Stan.
Khadeja: ik heb in de vakantie een ijsje gekregen.
Zakirali: ik heb samen met mijn zusje gefietst.
Tess: ik ben naar Winterberg geweest en daar ben ik heel hard van een berg afgeroetst , mijn mama
zat als een bolletje op de slee.
Faylinn: met mama, Bram en Dean ben ik naar de Dom geweest. De regenwoud lijkt op de jungle.
Imane: ik ben gaan bowlen met een zware bal met gaten en heb er 6 omgegooid.
Job: ik heb een luier gevonden in ons vakantiehuisje in België.
Mats: mijn tante heeft ook een baby’tje gekregen en die heet ook Stan.

De kinderen van groep 1 hebben ook een fijne vakantie gehad !!
Ze hebben gezwommen, naar België geweest, naar de speeltuin geweest, paaseieren gezocht, naar
de vlooienmarkt geweest en nog veel meer leuke dingen.
En nu gaan we richting de zomervakantie. maar eerst gaan we nog leuke dingen beleven op school
o.a. de sponsorloop (hard lopen voor het goed doel War Child, kamp groep 8), ceamiddag , juffendag,
schoolreisje, florafestival.
We gaan er gezellige weken van maken!!
Groetjes van groep 1-2 D.

Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar de klassikale typecursus van de
Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je
kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 1 augustus en ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede
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typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen
spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet
vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de
Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt
doorlopen ook voor ieder kind anders.

Startdatum: woensdag 2 oktober 2019
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur
Leslocatie: Salto Basisschool Floralaan, Floralaan West 264 5644 BN EINDHOVEN










De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Korting voor snelle beslissers
Schrijf jouw kind(eren) in voor 1 augustus en ontvang €15,- korting.
Je betaalt dan €160,- in plaats van €175,-.
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin
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Informatie avond GGD

Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond GGD
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de vakantie of
een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 14 mei een informatieavond
voor ouders van kinderen die regelmatig in bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in een eigen tempo plaatsvindt.
De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer honderdduizend kinderen in
Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal
verschrikkelijk en schamen zich ervoor. Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt
veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze avond krijgt u achtergrondinformatie
over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid de verschillende manieren en praktische tips om
het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 14 mei in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. 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, inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost
www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij
de sector Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.
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