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Opening Kinderboekenweek
Van 2 t/m 13 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema is vervoersmiddelen en het motto ‘Reis je mee?!’ Op 2
oktober om 8:30 uur openen onze groep 8-ers met toneel en dans. Doe je mee? Oefenen kan door te kijken en
mee te doen met de clip, klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=EhOxcdIYcss
En een Kinderboekenweek zonder boeken is niks aan, dus er komt een ‘boekenbus’ met……. Ja, wat zou er in
zitten?
Bewegen is gezond!
De komende periode staan er 3 activiteiten op ons programma in het kader van bewegen en/of bewegend leren!
 10@10 Challenge
Op 25 september is de 10@10 Challenge: 10 minuten bewegen in alle klassen om het belang van bewegen te
onderstrepen. Wij doen mee aan dit initiatief. En bewegen 10 minuten onder leiding van Rico Verhoeven
(wereldkampioen kickboksen) die een speciale beweegvideo heeft gemaakt voor leerlingen om 12:00 uur.
 Spellenkermis
Op woensdag 9 oktober van 13.30u - 15.30u organiseren eerstejaars studenten van Fontys Sporthogeschool een
spellenkermis op ons speelplein voor onze leerlingen en voor de kinderen die gebruik maken van de BSO.
Deelnemen is gratis. Bij slecht weer zullen de spellen in de gymzaal georganiseerd worden, dus neem dan je
gymschoenen mee! Je kiest zelf de spelactiviteiten die je leuk vindt en ook met wie je speelt bepaal je zelf. Het
wordt super gezellig, dus: kom allemaal en doe mee!!
 Marathon Eindhoven
Op zondag 13 oktober doen wij – net als andere jaren - weer mee aan de Marathon van Eindhoven. Inschrijven
doe je als ouder zelf. Wij hebben geen plekken ingekocht vooraf, daarom staat onze school niet in de lijst van
deelnemende scholen. Informatie over verzamelen, kleding etc. krijgen jullie via Bas Jacobs.
Samenwerking met WIJ Eindhoven en Lumens
Om ouders goed te kunnen helpen bij vragen die niet direct een relatie hebben met onderwijs maar wel impact
hebben op kinderen en hun welzijn werken wij samen met WIJ Eindhoven en met Lumens. Karin van Heugten van
WIJ Eindhoven en Laila Bouauachi van Lumens zijn er ook voor u! Hebt u bijv. een opvoedkundige vraag of vragen
over specifiek gedrag? Karin en Laila staan u graag te woord. Karin van Heugten van WIJ Eindhoven is elke
woensdag op onze school aanwezig, u kunt dan bij haar binnenlopen, mailen of bellen kan natuurlijk ook. Laila
heeft geen structureel spreekuur op school. U kunt haar rechtstreeks benaderen. Hieronder leest u hun
contactgegevens.
Laila Bouayachi
06-20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

HARTElijke groet,
Arabella Ganzeman
E: arabella.ganzeman@salto-eindhoven.nl
T: 040-2112112

P.S.:

Volgt u ons al op Facebook?
@saltoschoolFloralaan

Karin van Heugten
06-46955319
karinvanheugten@wijeindhoven.nl

