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info  
nieuwsbrief voor ouders van SALTO 

montessorischool de Tempel  
december 2021 

 

Terugblik Nationaal schoolontbijt: 
Op woensdag 3 november jl. hebben we 
samen genoten van een heerlijk ontbijt. 
Samen met de kinderen uit de eigen groep 
genoten we van brood, broodjes en 
rozijnenbolletjes. Ook waren er eitjes en 
appels.  

 
 
Sinterklaas: 
Vrijdag as. komt Sinterklaas samen met zijn 
Piet onze school verblijden met een 
bezoek. We kijken daar natuurlijk allemaal 
erg naar uit. 
 
De kinderen mogen tussen 8.15 en 8.30 uur 
naar de klas. We gaan dan gezamenlijk om 
8.30 naar buiten om de Sint te ontvangen. 
U bent als ouder van harte welkom om bij 
het ontvangst aanwezig te zijn. Wij vragen 
u wel om de regelgeving van 1,5 meter in 
acht te houden.  

 
Mocht het Sinterklaasfeest i.v.m. Corona 
aangepast worden, dan zullen wij u hiervan 
op de hoogte stellen.  

Koffie to go op het plein: 20 
december 

Op maandag 20 december (8:00 - 9:00) is 
er voor alle ouders die de leerlingen naar 
school komen brengen 'koffie to go 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. 

Wij vragen u wel om de regelgeving van 1,5 
meter in acht te houden. 
 

Kerstdiner: 23 december  
Op donderdag 23 december gaan we een 
kerstdiner organiseren. Daarvoor komen 
de kinderen in de avond naar school van 
17.00 – 18.30 uur. 
Voor het diner is het de bedoeling dat 
iedereen  zelf iets lekkers maakt. Dit hoeft 
niet voor de hele klas, maar voor ong. 5 
kinderen. 
De ze hapjes mogen ze die dag om 17 uur 
mee naar binnen nemen. We zullen deze 
dan gezellig uitstallen in de groepen, 
waarna we samen zullen genieten van het 
diner. Om 18.30 uur zullen de kinderen 
naar buiten komen om weer naar huis te 
gaan. U kunt dus op het plein op ze 
wachten. Wij vragen u wel om de 
regelgeving van 1,5 meter in acht te 
houden.  
 
Bij de groepen zal een lijst komen hangen 
waar uw kind kan noteren wat er gemaakt 
zal gaan worden voor het diner. U kunt dit, 
via Parro, ook doorgeven aan de 
leerkracht. Dan zal zij dit samen met uw 
kind noteren. 
 
Mocht het Kerstfeest i.v.m. Corona 
aangepast worden, dan zullen wij u 
hiervan op de hoogte stellen.  
 

http://www.bs-tempel.nl/
https://dafeine.nl/
https://dafeine.nl/
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Naschoolse sport:  
11 november werd er buiten gesport 
tijdens de naschoolse sportles. Gym 
stagiaires Mats, Esmee en juf Isa hielpen 
bij de spelletjes. Spelletjes die o.a. aanbod 
kwamen waren het 'kubb spel', 'stand en 
de bal' en tikkertje.  

25 november ging de naschoolse sportles 

buiten helaas niet door vanwege de 

gladheid door de regen. Binnen kon het 

ook niet doorgaan o.a. vanwege corona.   

De volgende naschoolse sportles is op 9 

december. 

Leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn welkom 

om mee te sporten van 14.30-15.15 uur 

op het veldje tegenover de school. 

Deelname is gratis en op eigen risico. Bij 

slecht weer gaat de naschoolse sportles 

niet door vanwege corona. 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).  

Tot 9 december! 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe vloer in de speelzaal: 
In de herfstvakantie en ook nog de week 
erna is er hard gewerkt aan de vloer van de 
speelzaal. Deze is voorzien van een nieuwe 
verflaag en belijningen 
Het resultaat is heel mooi. We zullen daar 
weer veel gezellige gymlessen kunnen gaan 
geven. 

 
 Schoolfruit op di-woe-do 

We zijn al een paar weken lekker aan het 
genieten van allerhande soorten fruit en 
groente. Alle kinderen kunnen 3 dagen per 
week hiervan genieten. Ze hoeven dan 
geen eigen fruit mee te nemen, maar het 
mag natuurlijk wel. De dagen waarop er in 
de klassen fruit zal zijn, zijn: dinsdag, 
woensdag en donderdag. 
 

Respectregel van de maand: 
De respectregel van de maand december 
is: “Wij blijven van elkaar en van elkaars 
spullen af”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bs-tempel.nl/
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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 januari zal de week na 
de kerstvakantie 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:saskia.asselman@salto-eindhoven.nl

