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Sinterklaas
Dankzij de actieve ouders van onze Oudervereniging en onze collega’s leeft het verhaal van de Sint
enorm in de school. Hoe kan het ook anders met zo’n mooie stal in de hal!
Donderdag 5 december ontvangen wij de Sint en zijn Pieten op het plein.
Wij vinden het fijn als iedereen er om 8:15 uur is.

Vrije dag
Op vrijdag 6 december zijn de kinderen thuis. Dan hebben wij een studiedag. Want als je met kinderen
werkt is het belangrijk je zelf ook te blijven ontwikkelen! Op het programma staat een workshop
computational thinking en programmeren. Daarnaast zijn we bezig met ons woordenschat onderwijs,
het bewegend leren en het zelfstandig werken.

Doorbraakteams
Net als vorig schooljaar zijn er ook dit jaar weer doorbraakteams actief op onze school. Een fijne manier
om in beperkte tijd veel te kunnen realiseren. De onderwerpen waarmee we aan de slag zijn:
 Didactische Handelen (Debora Stas & Zita van Veen)
We gaan inhoudelijk met onze manier van lesgeven aan de slag. Meer doelgericht werken waardoor
we beter kunnen aansluiten bij want leerlingen nodig hebben. Dit project omvat een leertraject voor
onze leerkrachten (studiemomenten & coaching on the job).
 Pedagogische visie (Winnie van Baren & Dennie v.d. Pennen)
Door dit project willen we zorgen voor een zelfde manier van handelen van alle medewerkers in ons
SPIL-centrum als het gaat om creëren van een fijne omgeving om in te spelen en leren. Ook willen
we preventief werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen om conflicten te
verminderen.
 Fitte collega’s (Reny Hermens & Bas Jacobs)
We moeten zuinig zijn op onze medewerkers. Daarom willen we structureel aandacht besteden aan
het welbevinden en de fitheid van onze collega’s. We noemen dit SALTO-FIT. Dit sluit heel goed aan
bij de gezonde school die we willen zijn. Niet alleen voor leerlingen maar ook voor teamleden!
 Cultural Awareness (Femke Bogers & Karin de Groot)
Op onze school moet iedereen zich welkom en begrepen voelen. Daaarom is het belangrijk dat
leerkrachten en leerlingen begrip en kennis hebben of krijgen van de verschillen in gebruiken en de
verschillende referentiekaders. Het feit dat er meer ‘internationals’ op onze school zijn zal zichtbaar
worden uitgedragen.
 Imago en PR (Laura Beckers & Arabella Ganzeman)
Vanuit DBT I gaan wij verder met het opleveren van een nieuwe schoolgids en blijven wij werken
aan open dag nieuwe stijl, onze website en onze facebookpagina. Daarnaast maken we een
communicatieplan voor onze school. We doen dit door ouders, leerlingen, bestuur en leerkrachten
te betrekken. Zij zijn immers onze eerste ambassadeurs.

Schoolschaken
Vanaf 6 februari starten wij met na-schoolse schaaklessen. Wij doen dit in samenwerking met “040Schaakt”. Mischa Senders is de schaakdocent. In de bijlage lees je hierover meer en ook hoe je je
kind(eren) kunt opgeven.

Buurthelden
Onze school is uitgekozen om mee te doen met het Eindhovense project “Buurthelden” dat
georganiseerd wordt door Dynamo Jeugdwerk in samenwerking met de gemeente. Op 3 december
komt Dynamo uitleg geven over dit project in de groepen 7 en 8. Kinderen krijgen dan informatie mee
naar huis en krijgen de kans te solliciteren naar een plek (er is plaats voor 15 kinderen) voor dit mooie
project dat 20 weken loopt.

Advies & Onderwijsexpertise netwerk Eindhoven
SALTO en SSOE (Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven) zijn op 1 november jl. een pilot gestart
m.b.t. een loket voor passend onderwijs. Er is gekozen voor een naam die duidelijk weergeeft wat dit
loket doet voor ouders en leerkrachten. In de bijlage lees je hierover meer.
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