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info  
nieuwsbrief voor ouders van SALTO 

montessorischool de Tempel  
november 2021 

 

Nationaal Schoolontbijt: 3 nov. 
Op woensdag 3 november is het Nationaal 
Schoolontbijt. De kinderen hoeven dan niet 
thuis te eten, maar krijgen op school een 
gezond ontbijt. Er is volop keuze uit 
gezonde producten en dranken uit de 
“schijf van vijf” met als doel de kinderen 
bewust te maken van wat gezonde keuzes 
zijn.  
 

 
 

 

Koffie op het plein: 20 december 
Op maandag 20 december (8:00 - 9:00) is 
voor alle ouders die de leerlingen naar 
school komen brengen 'koffie op het 
plein’. 
Dafeïne - Mobiele barista met passie voor 
koffie (dafeine.nl) zal deze ochtend voor u 
koffie en thee komen verzorgen op hun 
eigen sfeervolle manier. 

Noteer de datum dus alvast in uw agenda. 
 

Voorstellen MR-oudergeleding: 
Als ouders in de MR willen we contact met 
jullie (ouders) om jullie belangen goed te 
vertegenwoordigen. Hiervoor hebben we 
bijvoorbeeld een enquête uitgezet, maar 
ook kun je naar ons toe komen als je 
vragen of opmerkingen hebt over het 
beleid van de school. 
Op de foto v.l.n.r. Aarti Ramdin, Linda 
Holvast en Jan-Willem Simons.  

 
 

We stellen ons kort voor.  
 
Mijn naam is Aarti Ramdin, ik werk 32 uur 
per week als facilitair medewerker bij DAF 
en woon met mijn drie kinderen. Ashani is 
11 jaar en zit sinds dit jaar op het 
voortgezet onderwijs, Ashvan is 8 jaar en 
zit in groep 5 bij juf Cathy en juf Evelien en 
Aresh is 7 jaar en zit in groep 4 bij juf 
Janneke en juf Evelien. Verder ben ik druk 
met de kinderen die veel sporten en zelf 
doe ik ook aan yoga en ik lees graag. 
 

 

Mijn naam is Linda Holvast. Ik ben 
getrouwd met Patrick en we hebben 2 
kinderen: Kayleigh (groep 7, juf Yolanda) 
en Jayden (groep 3, juf Nienke en juf 
Anja). Naast mijn deelname in de MR, ben 
ik op school ook actief als klassen- en 
verkeersouder. 
Ik werk 28 uur per week als secretaresse 
op een hogeschool. In mijn vrije tijd vind ik 
het heerlijk om te haken, een boek te 
lezen, naar zumba te gaan en leuke dingen 
met ons gezin te ondernemen. 
 

 

http://www.bs-tempel.nl/
https://dafeine.nl/
https://dafeine.nl/
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Mijn naam is Jan-Willem Simons. Samen 
met Anne Timmermans heb ik drie 
jongens: Quirijn in groep 5 (Janneke), 
David in groep 2 (Suzanne) en Julan mag 
over een jaar hier naar school. Ik werk vier 
dagen per week als software ontwikkelaar. 
Op vrijdag geniet ik van ‘mijn’ dag met de 
kinderen. Ik ben nieuwsgierig naar wat 
mensen denken en doen (en het waarom) 
dus spreek me gerust aan als je iets over 
school wilt bespreken. 
 

Schoolfruit:  
We mogen dit jaar weer deelnemen aan 
het EU-schoolfruit project. In de week van 
15 november starten we hiermee. De 
kinderen krijgen dan 3 dagen per week fruit 
op school. 
Dit project duurt 20 weken. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag krijgt uw kind 
fruit/groente aangeboden op school. Deze 
dagen hoeft u dus geen/minder fruit of 
groente mee te geven. De periode loopt 
t/m 17 april.   
 

Naschoolse sport: 11 november 
 

14 oktober 2021 stond er weer een 
naschoolse sportles op het programma.  
De leerlingen hebben een spelletje gedaan 
met fietsenbanden en een balspel: 'rond de 
tafel'.  
 

De volgende naschoolse sportles doe jij 
toch ook mee? 

 

11 november staat er weer een les gepland 
voor groep 3 t/m 8 van 14.30-15.15 uur op 
het veldje tegenover de school.  
Er wordt tijdens de les een gezamenlijk spel 
gespeeld onder leiding van gymdocente 
Inge en juffrouw Isa. Deelname is gratis en 
op eigen risico.  
Bij slecht weer gaat de naschoolse sportles 
aangepast door in de speelzaal. 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). 
 

Schoolschaatsen: 
Op vrijdag 19 november vindt weer het 
Schoolschaatsfestijn plaats op de 
schaatsbaan in Eindhoven. De briefjes 
kunnen vandaag of morgen nog ingeleverd 
worden bij de leerkracht, samen met het 
geld. 
 

Ouderbijdrag: 
In oktober ontving u van ons het verzoek 
om de ouderbijdrage te betalen.. Bij dit 
verzoek heeft u ook een flyer ontvangen 
met daarin informatie over hetgeen wij 
met deze ouderbijdrage organiseren. 
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan 
kunt u met vragen terecht bij juf Anja. Zij zit 
namens het team in de Klassenouderraad.  
 

Lumens:  
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer bijna in 
het land!  
Dit betekent voor velen gezelligheid, 
schoenen zetten, pepernoten, wortels voor 
het paard en cadeautjes. Sommige 
kinderen worden er extra druk van of 
slapen er slecht door. Ook voor ouders is 
het bijzondere tijd de december maand, 
waarin veel vragen naar boven kunnen 
komen: wat vertel ik mijn kind wel en wat 
niet, welk speelgoed is geschikt, hoe vaak 
mag mijn kind zijn schoen zetten, hoe ga ik 
om met zijn gedrag? Etc. 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. U kunt mij altijd bellen. Hartelijke 
groet, Laila Bouayachi 06 20478620 
l.bouayachi@lumenswerkt.nl 

 

http://www.bs-tempel.nl/
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Respectregel van de maand: 
De respectregel van de maand november 
is: “Ik speel en werk samen met anderen. 
Iedereen hoort erbij”.  
 

 

Schoolvakanties 2021-2022  
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 Tempel-info 
De Tempelinfo van december zal in de 
eerste week van december 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:info@bs-tempel.nl

