
 
info 

nieuwsbrief voor ouders van SALTO montessorischool de Tempel   
oktober 2021 

 

Ouderenquête MR: 
Vlak voor de vakantie hebben we onder de 

ouders een enquête uitgezet. We hebben 

veel reacties gekregen. Bedankt hiervoor! 

In de vorige vergadering hebben we de 
resultaten gedeeld met de directeur en de 
personeelsgeleding van de MR. Er zijn veel 
dingen die goed gaan, maar er zijn 
natuurlijk ook dingen die beter kunnen. 
 
De school gaat de resultaten bestuderen 
waarna we met elkaar bekijken welke 
concrete acties wenselijk zijn. We houden 
jullie op de hoogte. 
 
Uit de enquête blijkt ook dat we als MR 
zichtbaarder mogen zijn en meer kunnen 
vertellen wat we doen. Als eerste aanzet 
zullen we ons in een volgende Tempelinfo 
kort voorstellen. 

 

Kinderboekenweek: 
Van 6 oktober tot en met 17 oktober 2021 

is het weer Kinderboekenweek! Van 

astronaut tot dokter en van zangeres tot 

YouTuber; deze keer staat de 

Kinderboekenweek in het teken van 

dromen over later. Worden wat je wil is 

het thema. Kinderboeken zijn een 

onuitputtelijke bron om over beroepen te 

fantaseren. 

Nationaal schoolontbijt: 
Op woensdag 3 november ontbijten we 

met de kinderen op school. Dit omdat dan 

het Nationaal Schoolontbijt is. De kinderen 

hoeven deze dag dus thuis niet te 

ontbijten. Ze hoeven hiervoor niets 

speciaals mee naar school te brengen. 

Verlengde schooldag: 
Ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, 

neven, nichten enz.  

We zijn gestart met de verlengde 

schooldag, waar leerlingen hun talenten 

kunnen ontdekken, ontwikkelen en 

onderzoeken.  

Er zijn veel mensen met talenten en het is 

zonde om dit niet te delen.  Kortom bent u 

of kent u iemand die bijv. kan koken/ 

schilderen/ tekenen/ zingen/ dansen/ 

tuinieren of iets anders, dan zoeken wij 

u!!! 

U kunt zich opgeven om invulling te geven 

aan een van de verlengde schooldag 

activiteiten voor groep 3 t/m5 of groep 6 

t/m 8 (of beide).  

Kunt en wilt u ons hierbij helpen, stuur 

dan een mailtje naar: 

anja.hobbelen@salto-indhoven.nl   
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Naschoolse sport: 
Donderdag 23 september was de eerste 

naschoolse sportles.  

Er werd o.a. gevoetbald en gebasketbald.  
 
Wil jij de volgende keer ook meedoen? 
Dat kan! Meld je op donderdag 14 oktober 
om 14.30 uur bij de tafeltennistafel bij 
juffrouw Inge.  
Je krijgt daar een hesje wat je aan moet 
doen en wat je weer inlevert als je 
weggaat. 
We sporten aan de overkant op het 
voetbalveld tegenover de school. 
Bij slecht weer zal de les aangepast 
doorgaan in de speelzaal.  
Meedoen is gratis en op eigen risico.  
Makkelijk zittende kleren en schoenen zijn 
aanbevolen.   
De les duurt van 14.30-15.15 uur en is 
voor groep 3 t/m 8.  
Bespreek van te voren met je ouders of 
je alleen naar huis mag of dat je 
opgehaald wordt. (hier is geen toezicht 
op).  
 
Jij komt toch ook lekker sporten op 
donderdag 14 oktober? 
Tot dan! 

Marathon: 
De marathon van Eindhoven gaat dit 

schooljaar door en zal plaatsvinden in het 

weekend van 10 oktober.  

Wij zullen dit schooljaar niet als school 
deelnemen aan de marathon. 
Maar je kunt je wel zelfstandig 
inschrijven voor de marathon.  
Afstanden die gerend kunnen worden 
zijn bijv. 5 km en 1,6 km. 
Voor opgave of meer informatie kunt u 
kijken op:  
www.marathoneindhoven.nl 

 

Schoolschaatsen: 
Het Basisschool Schaatsfestijn zal dit jaar 

plaatsvinden op vrijdag 19 november. 

Noteer de datum alvast in je agenda. 

Binnenkort krijgen de kinderen hier meer 

informatie over en de mogelijkheid tot 

inschrijven.  

Lumens: 
Waarom voorlezen? Voorlezen is heel 

belangrijk voor de taalverwerving en -

ontwikkeling van kinderen. Zij leren hierbij 

namelijk veel nieuwe woorden en leren 

deze taal begrijpen door deze te koppelen 

aan een context. Daarnaast ontwikkelen 

kinderen tijdens het voorlezen fantasie, 

luistervaardigheden  

en helpt het hen om zich te leren 

concentreren. Interactief voorlezen: Door 

alleen een boek voor te lezen, bereik je 

deze doelen nog niet. Je wilt namelijk dat 

het kind actief betrokken is en misschien 

zelfs meedoet. Dit kan al op zeer jonge 

leeftijd. Door middel van interactief 

voorlezen betrek je kinderen meer. 

Kinderen krijgen zelf een rol in de activiteit 

en worden gemotiveerd om actief mee te 

doen. Hierdoor gaat de taal een veel 

grotere rol spelen bij het kind zelf. 

Daarnaast kun je met activiteiten meer 

aansluiten op de behoeften en voorkeuren 

van het kind. Niet ieder kind kan 

bijvoorbeeld een heel boek lang stil zitten, 

maar dat hoeft hierbij ook helemaal niet! 

Stappenplan interactief voorlezen: 
Laat bij iedere voorleesactiviteit de 
stappen van interactief voorlezen 
terugkomen. Dit geeft je kind structuur en 
maakt het proces voorspelbaar. De 
stappen van interactief voorlezen zijn: 

1. Introduceer het verhaal. Bekijk met z’n 
allen de kaft en de illustraties van het 
boek. Laat vervolgens je kind voorspellen 

http://www.marathoneindhoven.nl/


waar het verhaal over gaat. Vraag 
bijvoorbeeld over wie het verhaal gaat, 
waar het verhaal zich afspeelt of wat er 
gebeurt in het verhaal. 

2. Lees het verhaal voor. Stel tussendoor 
vragen over het verhaal en leg begrippen 
uit. 

3. Bespreek het verhaal na afloop. Vraag je 
kind of hun voorspelling klopte en laat ze 
vertellen over hoe het verhaal begon, wat 
het probleem was, welke oplossing er was 
voor het probleem en hoe het verhaal 
afliep. 

Is je kind creatief? Maak samen een 
tekening of knutselwerkje na het lezen van 
het boek. Houdt je kind van zingen? Zoek 
dan een liedje op (op YouTube 
bijvoorbeeld). In veel liedjes rijmen 
woorden, waardoor het voor kinderen 
makkelijker is om deze woorden te 
onthouden. 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? 
Neem dan gerust contact met mij op. 
Natuurlijk kunt u ook voor andere 
(opvoedings)vragen bij mij terecht. Je kunt 
me ook bellen of mailen. 

Tot ziens, 
Laila Bouayachi 06 20478620 
l.bouayachi@lumenswerkt.nl 

Lumens heeft ook een facebookgroep 

waar ze tips delen over taalontwikkeling , 

voorlezen, vakantie activiteiten etc. De 

link hiervoor vindt u hier. U kunt u dus 

altijd aanmelden.  

https://nl-
nl.facebook.com/groups/lumenspedagogis
cheondersteuning/  
 

 

Respectregel van de maand:  
De respectregel van de maand oktober is: 

“Ik doe niets bij een ander, wat ik zelf ook 

niet fijn vind”.  

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   
 

Volgende Tempelinfo  
De Tempelinfo van november zal in de 
eerste week van november 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).  
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