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Vragenlijsten Ouders
Onlangs hebben wij een uitgebreide vragenlijst uitgezet onder onze ouders. Van de 269 aangeschreven
gezinnen hebben we 111 reacties terug ontvangen. Daarvoor wil ik jullie hartelijk danken. Fijn dat jullie
de moeite hebben genomen de vragen te beantwoorden en vooral ook fijn dat jullie opmerkingen
hebben gemaakt. Juist die opmerkingen helpen ons kleur te geven aan wat er speelt en leeft onder
ouders.
Door de 111 reacties is de betrouwbaarheid van het onderzoek 41%, in tegenstelling tot 2018, toen de
respons 23% was. Op 14 januari spreken wij met het team over de antwoorden en de opmerkingen van
ouders. Daarna geef ik via deze Nieuwsbrief een terugkoppeling en laat ik weten wat we gaan doen met
de opmerkingen en antwoorden van ouders.

Kerstviering en Kerstwens
De kinderen evenals alle teamleden kijken uit naar een gezellige kerstviering op donderdag 19
december… samen eten, samen delen, samen proosten, samen opruimen en dan genieten van onze
vakantie. Even niks, tijd voor bezinning, tijd voor elkaar om met frisse energie weer te starten in het
nieuwe jaar!

Ik wens
iedereen nu alvast een splinternieuw jaar
boordevol vertrouwen en geluk.
Ik wens
jullie dat al jullie wensen uitkomen.
Ik wens
ons dat we samen blijven werken om de kinderen op
onze school elke dag weer een trots gevoel te
kunnen bezorgen, want kinderen die trots zijn op
zichzelf kijken met meer vertrouwen naar de
toekomst.

Staken
De bonden hebben op 30 en 31 januari weer stakingen aangekondigd. Langs deze weg wil ik je alvast
vragen er rekening mee te houden dat de school wellicht gesloten zal zijn op die dagen. Op dit moment
zijn de leerkrachten in overleg wat ze met deze oproep willen doen. Niet omdat ze ontevreden zijn over
hun salaris, maar omdat ze zich zorgen maken over het leerkrachten-tekort en het effect dat dat heeft
op hun functioneren en dus ook op het onderwijs voor jouw kind. Wij houden je op de hoogte van de
acties. Uiteraard zullen wij ons best doen uw kind(eren) op te vangen als je dat zelf niet kunt en het wel
nodig is.

Schoolschaken
Er hebben 10 kinderen zich opgegeven voor het na-schools schaakprogramma op donderdag. Dit
betekent dat er een groep start op 6 februari. Mooi om te melden is dat de Vrienden van de Floralaan
investeren in de schaakborden en –stukken. Dankjewel daarvoor!
HARTElijke groet,
Arabella Ganzeman
E: arabella.ganzeman@salto-eindhoven.nl
T: 040-2112112

Berichten van de Oudervereniging
Ouderbijdrage
Langs deze weg willen wij u laten weten dat de ouderbijdrage rond 5 januari 2020 wordt
geïncasseerd. Dit geldt voor ouders die de Oudervereniging hiervoor gemachtigd hebben.
Namens het bestuur,
Christine Pijs, penningmeester OV

Nuttig of nutteloos?
Het is 06:10 als op een willekeurige doordeweekse dag mijn wekker gaat. Ik kom mijn bed uit
en loop met de telefoon in mijn hand naar beneden. Nadat ik mezelf een klein ontbijtje heb
gemaakt, scroll ik door alle facetten op social media. Ik lees de tijdlijn op Facebook, snuffel wat
op Twitter, moet lachen om veel rare foto’s op Insta en de appjes van die nacht zal ik u
besparen gezien de inhoud.
Als ik eenmaal gedoucht heb en uiteindelijk om 07:00 uur in de auto stap, weet google me al te
vertellen waar ik naar toe moet (kantoor) en daar ga ik (zoals gewoonlijk) langer over doen dan
normaal. Ik gooi flitsmeister aan en begeef me op de A2.
Eenmaal op kantoor slinger ik mijn laptop aan en lees rustig door alle mailtjes heen. Ik bel wat
klanten. Bij geen gehoor app ik ze nog even of ze me terug kunnen bellen. De dag vliegt voorbij
terwijl ik vol gepropt word met alle soorten informatie, sommige meer wenselijk dan andere.
Eenmaal thuis en moe van de dag -ik heb tenslotte constant allerlei (non?)informatie tot me
gekregen- beginnen mijn kinderen met veel plezier te vertellen wat ze die dag allemaal gedaan
hebben. Ook deze informatie neem ik tot me en als de kids in bed liggen kijk ik wat TV en ook
daar word ik weer overspoeld met informatie.
Eenmaal in bed scroll ik nog even door het nieuws (heb ik tenslotte nog niet genoeg gehad).
Altijd interessant om te lezen dat ergens in de wereld iemand bevallen is van een vierling…
Op dat móment vertelt mijn vrouw me dat de kinderen de volgende schooldag Open Podium
hebben waar je als ouders ook bij aanwezig kan zijn. En in een keer krijg ik het schaamrood op
mijn kaken: de hele dag heb ik me verschaft met allerlei nuttige en nuttelozen informatie maar
de informatie die ik had wíllen hebben en waar ik als ouder iets mee had wíllen doen is me
VOLLEDIG ontgaan…
Ik besluit het hier níet bij te laten en pak mijn laptop en zoek gelijk de OV Activiteitenkalender
op om te weten wanneer dit soort activiteiten nog meer zijn. Voor een aantal daarvan heb ik me
direct aangemeld en de data alvast geblokt in mijn ‘o zo drukke’ agenda. Ik lees namelijk dat
hulp zeer wenselijk is.
Met een gerust hart kan ik eindelijk gaan slapen. Voortaan ben ik van alle “belangrijke” zaken
die mijn kinderen beleven op school volledig op de hoogte. En als klap op de vuurpijl…, ik ga er
een aantal meemaken ook. Heb er nu al zin in.”

