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info  
nieuwsbrief voor ouders van SALTO 

montessorischool de Tempel  
september 2021 

 

Start nieuwe schooljaar 
Na een fijne vakantie zijn we op maandag 6 
september weer  van start gegaan. Zoals u 
in een aparte mail hebt kunnen lezen wel 
nog met enkele aanpassingen vanwege het 
Coronavirus. Maar daar zijn de kinderen 
inmiddels aan gewend. Ouders of 
bezoekers die een afspraak hebben binnen 
onze school wordt gevraagd zich te 
registreren. We wensen iedereen een fijn 
en leerzaam jaar toe! 
 

 
 
 
 

Kies je Sport: 
Deze week krijgt een van uw kinderen weer 
een boekje van ‘Kies je Sport' mee. Kies je 
Sport is een project van Eindhoven Sport 
dat kinderen de mogelijkheid geeft om 
kennis te maken met een sport en 
sportaanbieder naar keuze. Zo kunnen 
kinderen op een laagdrempelige manier 
ontdekken wat het beste bij hen past en op 
deze manier met plezier (blijven) sporten 
of bewegen. 

Tussen 8 september en 22 september kunt 
u uw kind weer online aanmelden voor een 
of meer sporten.  
 
Van 25 september tot en met 14 november 
2021 bieden Eindhovense sportaanbieders 
kennismakingscursussen aan voor 
kinderen in het basisonderwijs. Het aanbod 
bestaat uit twee tot vier lessen op de 
locatie van de sportaanbieder. Deze editie 
kan er weer worden gekozen uit diverse 
cursussen. Deze zijn te vinden op de 
website eindhovensport.nl/kiesjesport.  
 
Heb je vragen over een specifieke sport of 
sportaanbieder, dan kun je contact 
opnemen met de sportaanbieder die bij het 
kennismakingsaanbod staat. Dit geldt ook 
wanneer je jouw kind weer wilt afmelden 
voor een les of cursus.  
 

Schoolbieb: 
Op maandag 4 oktober wordt de 
schoolbieb gesaneerd.  
Alle boeken worden gescand en bekeken 
en de colletie wordt aangevuld met leuke 
nieuwe boeken. 
Als je nog een boek thuis hebt, lever die 
dan uiterlijk maandag 27 september in! 
Wat betreft de uitleen de komende 
weken: kinderen mogen een boek uit de 
bieb lenen, maar deze houden ze dan op 
school om te lezen.  
Na de sanering mogen de geleende 
biebboeken weer mee naar huis genomen 
worden.  

 
Naschoolse sport: 23 september 
Na een lange periode van geen naschoolse 
sportlessen i.v.m. corona, kunnen we 
weer van start! 
Elke maand zal er weer een naschoolse 
sportles zijn voor groep 3 t/m 8.   
De datum van de eerst volgende 
naschoolse sportles kun je vinden op de 
posters bij de ingangen.  
23 september staat de eerste les gepland 
van 14.30-15.15 uur op het schoolplein.  

http://www.bs-tempel.nl/
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Er worden tijdens de les spelletjes 
gespeeld op het schoolplein onder leiding 
van gymdocente Inge.  
Deelname is gratis en op eigen risico.  
(Bij slecht weer gaat de naschoolse 
sportles NIET door i.v.m. corona 
maatregelen. Dit wordt op de dag zelf 
bekeken) 
Makkelijk zittende kleren en schoenen zijn 
aanbevolen. 
Opgeven is niet nodig. Meld je op de dag 
zelf om 14.30 uur bij de tafeltennistafel op 
het schoolplein.  
 
Hier krijg je dan een hesje. Dit hesje hou je 
aan tijdens het naschools sporten en als je 
weer weggaat lever je het terug in.  
Bespreek van te voren met je ouders of je 
alleen naar huis mag of dat je opgehaald 
wordt. (hier is geen toezicht op).   
 

 
 

Schoolfotograaf: 29 september 
Op woensdag 29 september zal 
schoolfotograaf aanwezig zijn op school. 
Van elk kind maken we een individuele foto 
en van alle groepen een klassenfoto.  
Heeft uw kind een niet schoolgaand 
broertje of zusje waarmee het op de foto 
wil, dan kun u dat doorgeven aan juf 
Anja:  anja.hobbelen@salto-
eindhoven.nl.    
Zij mailt u dan het tijdstip, waarop u op 
school moet zijn met uw jongste 
kind(eren). Uw kind kan overigens alleen 
op de schoolfoto als u hiervoor 
toestemming heeft gegeven in Parro 
m.b.t. privacy! Wilt u niet dat uw kind op 
de klassenfoto komt, dan moet u dit 
doorgeven aan de leerkracht. U bestelt de 
foto’s rechtstreeks bij de fotograaf en kunt 
dan de keuze maken om ze thuis te laten 
bezorgen of via school.  

 
Handreiking voeding: 
We hebben vanaf dit schooljaar een 
handreiking voeding om te komen tot een 
gezond hapje en lunch voor de kinderen. U 
heeft deze handreiking gemaild gekregen 
van de leerkracht.  

 
Mad Science: 
Vanaf oktober t/m mei zal iedere groep 8 
workshops krijgen van Mad Science 
(Workshops (madscience.org)). Elke woensdag 
zal er een professor vanuit Mad Science op 
school aanwezig zijn om de leerlingen 
kennis te laten maken met Wetenschap en 
Techniek. Deze workshops worden vanuit 
school gefinancierd.  
 

1e MR-vergadering: 16 september 

MR-vergaderingen vinden 6x per jaar 
plaats en zijn normaal altijd grotendeels 
openbaar. In verband met Corona kan dit 
nu even niet. We schrijven als MR na iedere 
vergadering 3 bullets op voor alle ouders. 
Deze hangen we in het informatiebord 
naast de hoofdingang. Mocht u 
vragen/opmerkingen hebben voor de MR, 
dan kunt u altijd een mailtje sturen naar de 
secretaris: 
anja.hobbelen@salto-eindhoven.nl 
 

Foto- en filmbeelden 
Vanwege de wet op de privacy (AVG) 
mogen ouders GEEN foto- en filmbeelden 
maken van activiteiten op schoolterrein. 
Buiten ons schoolterrein (dus buiten het 
gebouw, het plein en sportfaciliteiten) op 
de openbare weg mag dat uiteraard wel. 

We vragen u om er ook dan 
rekening mee te houden dat 
steeds meer ouders er moeite 
mee hebben dat beelden van 

http://www.bs-tempel.nl/
mailto:anja.hobbelen@salto-eindhoven.nl
mailto:anja.hobbelen@salto-eindhoven.nl
https://nederland.madscience.org/workshops
mailto:anja.hobbelen@salto-eindhoven.nl
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hun kind herkenbaar op internet 
verschijnen.  
De oplossing hiervoor is dan om 
andermans kinderen onherkenbaar in 
beeld te brengen/onherkenbaar te maken. 
 

Ouderbijdrage 
Eind september ontvangt u van ons het 
verzoek om de ouderbijdrage te betalen. 
Wat doen wij met deze ouderbijdrage?  
Van de ouderbijdrage betalen we leuke en 
leerzame activiteiten buiten het normale 
lesprogramma om, zoals de viering van 
sinterklaas, kerst en carnaval, de 
nieuwjaarstoost, de sportdag, speciale 
projecten, museumbezoek, excursies en de 
musical. Voor dit hele pakket betaalt u € 
20,- per jaar.  
 
Daarnaast is er aan het eind van het jaar 
natuurlijk het schoolreisje (groep 1 t/m 7) 
en het schoolverlaterskamp (groep 8). Voor 
het schoolreisje betaalt u € 25,-, voor het 
schoolkamp € 75,-. 
 

De ouderbijdrage 
is vrijwillig, maar 
zonder uw 
bijdrage kunnen 
wij deze 
activiteiten niet 

organiseren. Scholen en besturen 
ontvangen namelijk geen enkele 
overheidsbijdrage voor deze activiteiten. 
Hierover is vorig jaar in de media 
onduidelijkheid ontstaan, door uitspraken 
van de nieuwe minister van OCW. Maar als 
ouders hun bijdrage niet betalen, zijn wij 
genoodzaakt om te schrappen in ons 
activiteitenaanbod.  
We doen dus een dringend beroep op u om 
de bijdrage voor uw kind(eren) te betalen. 
Heeft u hier moeite mee of bezwaren 
tegen, belt u dan op donderdagochtend 
met de administratie (Claudia Damen) of 
mail: tempel.admin@salto-eindhoven.nl 

 
 

 
 
KLOR (Klassenouderraad) 
De klassenouderraad bestaat uit ouders die 
samen met het team allerlei leuke 
activiteiten organiseren en uitvoeren. 
Daarnaast heeft elke klas 2 vaste 
klassenouders, die de leerkracht(en) 
ondersteunen bij speciale activiteiten in die 
specifieke groep. De klassenouderraad 
vergadert enkele keren per jaar. Dit 
gebeurt onder schooltijd op woensdagen. 
De KLOR-voorzitter is Linda van der Vleuten 
(moeder van Gijs (bovenbouw)).De 
evenementen-coördinator vanuit het team 
is Anja Hobbelen. 

 
Pedagogische Ondersteuning   

Lumens: 

 
Mijn naam is Laila Bouayachi. Ik werk bij 
Lumens als pedagogische ondersteuner. 
Ouders spelen de belangrijkste rol in de 
ontwikkeling van hun kinderen.  
Door de manier waarop je met je kind 
praat en speelt zal het veel leren. Maar 
misschien lukt het niet altijd om je kind in 
zijn ontwikkeling te ondersteunen, 
bijvoorbeeld omdat je de Nederlandse taal 
nog niet goed beheerst. Of je hebt vragen 
over de opvoeding van je kind.  
Bijvoorbeeld over wat je mag verwachten 
op welke leeftijd, wat kan je doen als een 
kind niet luistert of hoe ga je om met 
social media.  
Met dit soort vragen kan je bij mij terecht 
om samen een antwoord te vinden. 
Pedagogische ondersteuning voor 
kinderen van 0 tot 6 jaar is een 
voorziening uit de sociale basis en is dus 
gratis voor ouders. We hebben geen 
wachtlijsten.  

http://www.bs-tempel.nl/
mailto:admin.tempel@salto-eindhoven.nl
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Kun je tips en advies gebruiken bij de 
ondersteuning van je kind en je hebt 
alledaagse vragen over je kind? Dan kun je 
contact opnemen met mij en dan kijken 
we samen wat nodig is: 
Laila Bouayachi ,  
06 20478620 l.bouayachi@lumenswerkt.nl 

 
Kabouterpad: 
Vanuit Leefbaarheidsteam De Tempel 
wordt er op zondag 26 september weer 
een gezellig Kabouterpad georganiseerd in 
het Henri Dunantpark. Dit is een route met 
diverse opdrachten en spelletjes, die 
kinderen tussen de 3 en ca. 8 jaar samen 
met hun ouders en/of opa en oma kunnen 
doen.  
Ook deze keer zorgt de Jumbo weer voor 
drinken en fruit voor de kinderen. (Als 
broertjes en zusjes jonger dan 3 jaar of 
ouder dan 8 jaar worden aangemeld 

krijgen zij dit ook)  

 

De deelnemers starten in verschillende 
tijdvakken tussen 10.30u en 12.30u.  
Meedoen kan alleen na aanmelding: stuur 
een mailtje met de naam en leeftijd van 
het kind/de kinderen 
naar  activiteit@tempeleindhoven.nl.  
U krijgt dan een bevestiging en meer 
informatie.  
Er is een maximum aantal deelnemers  dus 
meld je snel aan!  

 
Respectregel van de maand: 
De respectregel van de maand september 
is: “Wij luisteren naar elkaar; dus 
stop=stop!” 
 

 
 
 
 
 
 

Schoolvakanties 2021-2022 
 
25 oktober-29 oktober: Herfstvakantie  
27 december-7 januari: Kerstvakantie  
28 februari-4 maart: Voorjaarsvakantie  
18 april: 2e Paasdag  
25 april-6 mei: Meivakantie  
26-27 mei: Hemelvaart  
6 juni t/m 12 juni: Juniweek (hierin valt 
2e Pinksterdag)  
25 juli-2 september: Zomervakantie  

             
 
De studiedagen, vrije middagen e.d. voor 
dit schooljaar zijn: 
 
24 december : school uit om 12.30 uur  
31 januari : studiedag, kinderen vrij  
25 februari : school uit om 12.30 uur  
7 maart : studiedag, kinderen vrij  
25 mei : studiedag, kinderen vrij  
22 juli : school uit om 12.30 uur  
 

Openingstijden schoolbieb 
De kinderen gaan dit schooljaar weer 
samen met de leerkracht of onderwijs- 
assistent naar de bieb om boeken te lenen.  
 

Volgende Tempelinfo 
De Tempelinfo van oktober zal in de eerste 
week van oktober in uw mailbox 
verschijnen! 

 
Re(d)actie 
Heeft u kopij voor de nieuwsbrief, mail 
deze dan naar Anja Hobbelen:  
anja.hobbelen@salto-eindhoven.nl 
Wilt u iets weten, vragen of zeggen n.a.v. 
de nieuwsbrief, mail dan naar:  
info@bs-tempel.nl of bel: 040 - 241 26 71 
en vraag naar Stan van Zoest (directeur) 
(best bereikbaar op ma-di-woe- do). 

http://www.bs-tempel.nl/
mailto:activiteit@tempeleindhoven.nl
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