NIEUWSBRIEF #1
6-9-2019

Beste ouders,

Wij zijn het schooljaar onwijs fijn gestart met een team dat veel zin heeft om op onze school met en
voor jullie kinderen te werken. De nieuwe leerkrachten voelen zich al helemaal thuis op onze school.
Voorwaarde om dat te kunnen is dat wij ze goed begeleiden en dat doen we. Naast deze verantwoordelijkheid voor onze medewerkers hebben wij ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden wij.
Daarom bieden wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid om voor of bij ons
actief te zijn. Zo werken we met mensen van Ergon Buurtbedrijven, zij onderhouden ons groen en het
schoolplein. Daarnaast werken we met vrijwilligers. Farida Raap is een van die vrijwilligers die graag haar
steentje bij wil dragen en zich van waarde wil voelen voor de maatschappij. Wij geven haar graag die
mogelijkheid. Op dinsdag en op vrijdag kunt u haar op school tegenkomen.
Schoolreisje 2019
Op vrijdag 27 september 2019 gaan we voor het eerst met alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 tegelijk
op schoolreis. In maar liefst 6 bussen vertrekken we naar verschillende locaties. Hoe leuk om zo de
eerste zes weken van het nieuwe schooljaar af te sluiten! Zes weken die ook in het teken stonden van
groepsvormende activiteiten, die belangrijk zijn voor een fijn klimaat in de klas.
De leerlingen van de groepen 8 gaan niet mee (zij gaan op kamp naar Giethoorn) en hebben dus het rijk
alleen op school.
Nadere details over vertrektijden etc. krijgt u nog van ons in een apart bericht.
Florakel
In het kader van de juiste manier vinden om ouders te informeren over wat er allemaal gebeurt op onze
school hebben wij gebrainstormd met de ouders die nu het Florakel samenstellen. Gezamenlijk zijn we
tot de conclusie gekomen dat we het Florakel andere vorm en inhoud willen geven. Hoe precies staat
nog ter discussie. Wel willen we meer betrokkenheid van kinderen. Onze doelstelling is om de komende
periode te gebruiken om te sparren over een ‘vernieuwd’ Florakel, wellicht met een andere naam zelfs.
Rond december zal deze nieuwe uitgave, die we 4x per jaar willen laten verschijnen, bij iedereen op de
digitale deurmat vallen. De huidige redactie-ouders denken met ons mee (zij zijn overigens diegenen die
graag met ons hierover van gedachten wilden wisselen). Maar… hebt u affiniteit met dit onderwerp of
een mening? Dan roepen wij u op om ook mee te denken. Een mailtje naar mij is daarvoor voldoende!
Ook plaatsen wij dit onderwerp op de eerste vergadering van de Leerlingraad om ook een of twee
leerlingen te betrekken in de nieuw te vormen redactieraad.
Nieuws uit de klas of van school
 Wij zorgen ervoor dat de digitale kalender die beschikbaar is via ouderportaal en de website
altijd up to date is.
 Verder krijgt u van onze leerkrachten tenminste 1x per 2 weken via ouderportaal een berichtje
uit de klas. En dan bedoelen wij niet een bericht waarin staat welke toetsen er op stapel staan,
maar een berichtje over een project of een les of een andere activiteit. Al dan niet met een foto
of meer foto’s.
 Nieuws over schoolontwikkelingen, de voortgang daarvan en andere zaken die voor alle ouders
van belang zijn krijgt u via een nieuwsbrief (via ouderportaal) van mij.

Nieuw meerjaren schoolplan
De komende tijd staat het werken aan een nieuw strategisch kader van SALTO op het programma. En als
afgeleide daarvan leveren wij een nieuw meer jaren schoolplan op waarin onze ambities voor 4 jaar zijn
uitgewerkt.
Graag betrekken wij u als ouders bij dit proces. Daarom organiseren wij een klankbordbijeenkomst op
maandag 23 september van 20:00 – 21:30 uur op onze school. In verband met de organisatie van deze
avond willen wij graag weten of u komt. U kunt zich aanmelden bij mij of bij de leerkracht van uw kind.
In de volgende nieuwsbrief nemen wij u mee op de onderwerpen waaraan wij dit schooljaar extra
aandacht gaan besteden.

HARTElijke groet,
Arabella Ganzeman
E: arabella.ganzeman@salto-eindhoven.nl
T: 040-2112112

P.S.:

Volgt u ons al op Facebook?
@saltoschoolFloralaan

