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2 nov.
11 nov.
13 nov.
20 nov.
25 nov.

Vergadering Oudervereniging
Studiemiddag voor leerkrachten doelgericht werken
Diwali (lichtjesfeest) op school
Vergadering Leerlingenraad
Cultuur-LAB op school, kinderen kiezen een workshop
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Veranderingen vanaf 4 januari 2021 door invoeren van het
continurooster:
• De schooltijden veranderen vanaf 4 januari 2021. De
lessen starten om 8:30 uur. Kinderen moeten dan ook
in de klas zitten. Kinderen zijn uit school om 14:30 uur.
• Wij hebben Korein, het Avontuur, Partou en Wild
Woozt op de hoogte gebracht van deze veranderingen.
Ouders moeten wel zelf meer BSO tijd inkopen.
• De TSO stopt. Kinderen eten allemaal op school, ze
moeten wel zelf een lunchpakketje meebrengen.
• Ouders die gebruik maken van de TSO hoeven zelf niet
op te zeggen. Ouders krijgen geen rekeningen meer na
4 januari 2021.
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Bibliotheek op school
Elke week staat er een bibliotheekbezoek gepland in het
rooster. In de onderbouw met hulp van ouders! Vanaf volgende
week is het ook mogelijk om na schooltijd boeken te lenen. Op
maandag tussen 15:00 en 15:30 uur is er iemand in de bieb
aanwezig die de kinderen kan helpen.
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Week van de Mediawijsheid
Wij willen kinderen te leren omgaan met internet en (sociale)
media. Daarom doen wij op school mee aan de week van de
mediawijsheid. Het is ook belangrijk dat er thuis aandacht wordt
besteed aan dit onderwerp. Praat met je kind over telefoongebruik, over websites die ze bezoeken en over de tijd die ze
mogen besteden aan spelletjes of het maken van filmpjes als Tik
Tok bijvoorbeeld.
Zie voor extra informatie ook de nieuwsbrief van onze mediacoach
van de Bibliotheek Eindhoven.
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Leerlingenraad 20-21
Na verkiezingen in de groepen 5 is de leerlingenraad voor dit
schooljaar compleet! In de raad zitten: Robin (5A), Tobias (5B),
Gina (6A), Lot (6B), Tristan (7A), Boyd (7B), Bente (8A), Maxime
(8B) en Ebby (8C).
De eerste vergadering met de directeur was op 16 oktober jl.
We hebben vergaderafspraken gemaakt, taken verdeeld en
onderwerpen benoemd waaraan we gaan werken dit
schooljaar. En..... iemand uit de Leerlingenraad mag 1 dag op de
stoel zitten van de directeur van de Floralaan. Eens kijken welke
tips en tops dit gaat opleveren voor Arabella en voor de school.

Vieren
• Vanaf 9 november kijken wij met de kinderen van de
onderbouw het Sinterklaasjournaal in de klas. Op 4
december besteden wij aandacht aan het Sinterklaasfeest op school.
• Op 13 november vieren wij – anders dan we wilden
vanwege de COVID-richtlijnen – met de kinderen
Diwali. Wij doen dit door te vertellen wat Diwali is n het
verhaal erachter. Ook gaan we een Diya maken in de
klas.
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Meedoen
Op SALTO-school Floralaan vinden wij het belangrijk dat
iedereen mee kan doen en niemand wordt buitengesloten.
Daarom zijn wij een Taalvriendelijke school. En daarom willen
wij ook dat alle kinderen mee kunnen doen aan bijv. naschoolse activiteiten. Sommige activiteiten zijn gratis, maar
sommige activiteiten kosten geld, zoals bijv. het schaken op
vrijdagmiddag. Heb je (financiële) hulp nodig? Kijk eens op de
website van Stichting Leergeld. Of zoek contact met Karin van
Heugten van WIJ Eindhoven. Zij kan je de weg wijzen.
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Gevonden voorwerpen
Elke week blijven er veel persoonlijke spullen van leerlingen
achter op school. Jassen, tassen, vesten, handschoenen etc.
We bewaren alles wat achterblijft geruime tijd. Als er niet meer
naar gevraagd wordt, dan geven wij de kleding weg aan een
goed doel. Willen jullie je kind(eren) vragen om goed te letten
op hun spullen.

