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15 dec.
17 dec.
18 dec.
4 jan.
13 jan.
14 jan.

Afscheid TSO-medewerkers
Kerstdiner
Kerstvakantie begint om 11:45 uur
Weer naar school!
1e rapport mee naar huis
Info-avond advies groepen 7 en 8
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Directeur voor 1 dag!
Er zijn al twee vergaderingen geweest van de
leerlingenraad. De kinderen stellen mooie vragen en
brengen interessante gespreksonderwerpen mee naar de
vergadering. Op 11 december is de eest volgende
vergadering, dan maken we een keuze aan welke
onderwerpen we gaan werken dit jaar.
Leuk nieuws! Twee leerlingen uit de leerlingenraad mogen
een dag op de stoel van de directeur zitten en haar
adviseren over haar werk. Op 14 december is dat Ebby
Raap (groep 8). En in januari is dat Robin Snep (groep 5).
Arabella heeft er enorm veel zin in!
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Continurooster
Vanaf 4 januari 2021 eten alle kinderen op school. Het
continurooster start dan. De schooltijden zijn op ma, di, do
en vrijdag 8:30 – 14:30 uur. Op woensdag gaan we van 8:30
tot 12:30 uur naar school.
Het rooster voor surveilleren is klaar. We maken dankbaar
gebruik van de ouderhulp die ons is aangeboden. Ouders
die zich hebben aangemeld worden gevraagd als extra hulp
in de klas tijdens het eten (voornamelijk bij de
onderbouw). Leerkrachten surveilleren tijdens het
buitenspelen zelf. Dit is fijn en duidelijk voor kinderen. Zij
weten waar ze aan toe zijn. Dat zorgt ervoor dat iedereen
fijn kan spelen.
Op 15 december is het voor de laatste keer TSO. We
nemen op school afscheid van de vaste TSO-medewerkers.
Opzeggen van je TSO contract is niet nodig. Dat wordt door
Korein automatisch gedaan.
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COVID-19
•

•
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Wij vragen ouders en bezoekers om zich te
registreren als ze onze school bezoeken. Wij
vragen hen ook een mondkapje te dragen. Op het
moment dat je op de plek bent waar je moet zijn,
kan het mondkapje af.
In september jl. hebben wij in overleg met de MR
een ‘thuiswerkplan Corona’ gemaakt. Dit hebben
we nog niet heel veel hoeven gebruiken.
Hieronder lees je een beknopte weergave van dit
plan.

Thuiswerkplan Corona
1) De leerkracht valt uit -> wij doen ons uiterste best om
vervanging te regelen. Is dit niet mogelijk dan vragen
wij ouders hun kind thuis te houden. Gaat dit echt
niet? Dan maken wij een andere afspraak. De kinderen
krijgen werk mee naar huis om thuis te maken.
• De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen
werkboekjes mee naar huis. Voor deze groepen is
er ook een website waarop de kinderen instructiefilmpjes kunnen bekijken en ander schoolwerk
kunnen vinden. Voor groep 3 is er voor iedere dag
een planning.
• Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 staat er werk
klaar in Google Classroom. Ook krijgen deze
kinderen werkboeken mee naar huis.
2) Leerling in quarantaine -> wij doen ons best om
onderwijs op afstand te regelen. Ouders en leerkracht
maken afspraken hoe ouders materialen voor hun kind
kunnen (laten) ophalen.
• Kinderen van de groepen 1/2 loggen niet in om
mee te doen in de klas. Ouders kunnen op de
website van de klas lesmateriaal in de vorm van
spelletjes en filmpjes.
• De leerkrachten van groep 3 t/m 8 geven aan
deze groepen onderwijs op afstand. Er is een
planning waarin precies staat wat de kinderen
moeten maken en welke lessen de kinderen
online moeten volgen. De online lessen zijn
beschikbaar via Google Meet.
• Chromebooks
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen voor
het thuiswerken hun chromebook mee naar huis
nemen als er thuis geen device beschikbaar is.
Hiervoor moet wel een bruikleenovereenkomst
getekend worden door een ouder/verzorger.
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Vacatures in de MR Oudergeleding
De MR (medezeggenschapsraad) bestaat uit ouders en
leerkrachten. Het is een orgaan dat meepraat, meedenkt,
gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de directeur en
op sommige onderdelen moet instemmen met plannen
van school (denk bijv. aan het veranderen van
schooltijden).
Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van
Nick van Gerwen (voorzitter) en MR-lid Ronnie
Noordhoorn. Dit betekent dat er plek is in de MR voor twee
nieuwe ouders. Het je interesse of wil je meer weten? Leg
contact met Gonda Louwers, zij is secretaris van de MR.
Haar e-mail adres is gonda.louwers@salto-eindhoven.nl
Enquête Oudertevredenheid
In november 2019 hebben wij een uitgebreide vragenlijst
aan ouders voorgelegd. Op basis van de antwoorden
hebben wij acties genomen tot verbetering. In januari 2021
krijg je van ons weer een vragenlijst. Dit keer een kortere
versie. Wij doen dit om te weten of de acties ook
daadwerkelijk hebben geleid tot meer tevredenheid.
Wij hopen ook dit keer op voldoende respons van ouders.
Oudervereniging
Bij deze nieuwsbrief ontvangen jullie het financiële
overzicht van de uitgaven van afgelopen jaar en de
begroting voor dit schooljaar.
De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is
in overleg met de MR vastgesteld op € 45,- per kind.
Langs deze weg bedanken wij alle ouders die zich extra
inzetten om die activiteiten mogelijk te maken. Denk aan
het versieren van de school voor het Sinterklaasfeest en
Kerst. Maar ook het regelen van natuuractiviteiten etc.
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Bureau Jong
Bureau Jong helpt kinderen bij scheiding. Na de
kerstvakantie willen we weer starten met een nieuwe
groep (voor leerlingen uit de middenbouw, te weten
groepen 3 t/m 6). Aanmelden gaat digitaal via:

http://www.bureaujong.nl/#aanmelden

