
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

U leest de nieuwsbrief van september, waarin we gestart zijn met een nieuw schooljaar.  Lees hierin over de 

nieuwe schoolapp Parro, een reminder over de Coronaregels in en rond de school, hoe wij de verkeerssituatie 

veiliger kunnen maken en over onze schoolhond Elsa. 

 

Bericht van Annemarie 

 

Wat fijn om bijna alle kinderen weer op school te mogen ontvangen! 

Wij hebben allemaal heel veel zin in een nieuw schooljaar. 
Wij starten dit schooljaar ook met een nieuwe schoolapp, PARRO. 
Deze app is gekoppeld aan ons nieuwe administratiesysteem en heeft veel voordelen.  
Zo kunnen ouders chatten met de stamgroepleider en kunt u korte berichten en foto’s zien in de app en 
hierop ook reageren. 
Daarnaast is het een fijn systeem om de oudergesprekken te plannen.  
Velen van u hebben die al gedownload en een inlog gemaakt. 
Wilt u de app niet of heeft u geen smartphone? Geen probleem, met uw account kunt u alle functies ook 
gebruiken via internet op computer of tablet! 
In de komende 2 weken kunt u de privacy voorkeuren aangeven in de app of in het account. 
Fijn als u dat op tijd doet, dan kunnen wij er rekening mee houden. 
Belangrijk is om de oude app te verwijderen. 
Deze gebruiken wij niet meer. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief september 
2020                                   

Agenda  september 2020 

 

8 sept             MR vergadering                  

17 sept           opening schooltuintjes 

18 sept           bevrijdingsdag Eindhoven 

30 sept           vrije dag 

                        start kinderboekenweek 

 

 



 

 

Vakanties en vrije dagen 2020-2021 

Hieronder leest u de vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar. Daarbuiten kan er geen vrij worden 

gegeven voor de kinderen. 

Verlof buiten de reguliere vakanties dient aangevraagd te worden bij de directeur van de school. Wilt u 

weten of uw specifieke situatie akkoord is voor verlof, vraag het dan na bij Annemarie, Marc of Marloes. 

Voorbeelden zijn: 

1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen. 

2. Vrijstelling wegens gewichtige omstandigheden als een huwelijk of begrafenis. 

3. Toptalenten sport en cultuur. 

4. Vakantieverlof als aangetoond wordt dat op vakantie gaan tijdens schoolvakanties niet mogelijk 
is.  

Op de website staan de verlofregels verder uitgewerkt. Bij vragen kunt u terecht bij de directie. 

 

Vrije middagen         24 en 28 augustus  

Vrije dag                    30 september  

Vrije middag            16 oktober  

Herfstvakantie          17 t/m 23 oktober  

Vrije middag             18 december  

Kerstvakantie           19 december t/m 3 januari  

Vrije dag                   27 januari  

Vrije middag             12 februari  

Carnavalsvakantie   13 t/m 21 februari  

2e paasdag                5 april   

Koningsdag               27 april 

Meivakantie              1 t/m 16 mei (13 mei, Hemelvaart valt daarin) 

2e Pinksterdag          24 mei  

Lesvrije week             19 t/m 27 juni  

Zomervakantie          24 juli t/m 6 september 

 



Reminder Coronaregels 

In verband met onderstaande maatregelen moeten wij er rekening mee houden dat als er 
stamgroepleiders thuis moeten blijven, wij niet altijd vervanging hebben en wij geen groepen gaan 
opdelen. In zo’n geval gaan wij u vragen de kinderen thuis te houden. 

De stamgroepleider zal in geval van Corona-gerelateerde klachten vanuit thuis online contact 
houden met de kinderen. 

SAMEN zijn wij SALTO Jenaplanschool de Driestam: kinderen, ouders en medewerkers. Dat 
betekent dat we aandacht hebben voor elkaars gezondheid en veiligheid. Vandaar graag uw 
aandacht voor de regels en afspraken rondom COVID-19 waarvoor we samen de 
verantwoordelijkheid dragen. #SAMENSALTO 

Voordat uw kind naar school komt 
Zijn jullie op vakantie geweest naar een gebied dat volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
code oranje of rood heeft? Dan geldt het dringende advies voor thuisquarantaine van 10 dagen en 
mag u niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid 
op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen. Kinderen van 4 tot 
en met 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met 
sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten (zie hierna). Hier kunnen jullie checken of 
jullie recent uit een risicogebied komen. 

De algemene regels blijven van kracht 
Hierbij herhalen we de richtlijnen die van kracht blijven. 
 
Ouders worden opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang 
te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten. Brengen en ophalen gebeurt aan de 
schoolpoort. 
Uitzondering daarop zijn de groepen 1-2. De ouders van deze kinderen mogen meelopen tot de 
deur van de school en hun kind ophalen op het plein. We zorgen ervoor dat voor hen de poorten bij 
het ophalen eerder van het slot gaan, zodat zij zich op het schoolplein kunnen verdelen. Alle andere 
ouders wachten buiten het hek., waarbij vriendelijk gevraagd wordt om voldoende ruimte te laten 
voor ouders van de groepen 1/2 die het plein op willen. 
 
Daarbij nemen wij als school de nodige maatregelen om de verkeersstroom binnen het gebouw in 
goede banen te leiden. 
·         Het personeel in de school houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
·         De voorzorgs- en hygiënerichtlijnen van het RIVM blijven gelden. 
·         Leerlingen en medewerkers met verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 
keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) blijven thuis. Blijft uw kind thuis, meld dit 
dan bij de school. Als kinderen met klachten toch naar school komen, worden zij naar huis 
gestuurd. 
·         Als leerlingen vanwege een kwetsbaar gezinslid niet naar school kunnen, meld dit dan bij de 
school. Deze regel geldt ook als een gezinslid koorts heeft, dan blijft het hele gezin thuis. 
·         Activiteiten, zoals kampen en schoolreisjes gaan we vooralsnog niet organiseren. We houden 
het voorlopig bij het onderwijs in en rondom de school. Onderwijsinhoudelijke activiteiten buiten 
het schoolgebouw kunnen doorgang blijven vinden. We bekijken dit wel zorgvuldig. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nederlandwereldwijd.nl%2Freizen%2Freisadviezen&data=02%7C01%7Cannemarie.vanzoest%40salto-eindhoven.nl%7Cc098d5ad68f74922a21008d845ba3124%7C7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698%7C1%7C0%7C637336013268984621&sdata=FX2DNfe8cduKhzaVO1YIz9IaS%2Bl9zo%2Bwjt63twY1Uig%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fhygienerichtlijnen%2Fbasisscholen&data=02%7C01%7Cannemarie.vanzoest%40salto-eindhoven.nl%7Cc098d5ad68f74922a21008d845ba3124%7C7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698%7C1%7C0%7C637336013268994611&sdata=5QHd8xVuS34nah7Tqk4dNmsrSP0Z%2FkyjNpcW0jLTcak%3D&reserved=0


.           Voor de kampen van de midden- en bovenbouw en voor de vieringen zijn wij nog op zoek 

naar een geschikt alternatief. Hierover hoort u later meer. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

De Driestam op Facebook en Twitter 

Wist je dat de Driestam ook te volgen is op Facebook en Twitter? 

Nieuwtjes, foto’s, video’s en heel veel meer! 

Volg ons op: SALTO Jenaplanschool de Driestam of #Driestam  

 

 (jongste kind min. 8  
 

 
Groepsbezetting 2020-2021 
 
Voor de zomervakantie heeft u de indeling van de nieuwe stamgroepen ontvangen. 
Hieronder leest u nog een keer een totaal overzicht van welke stamgroepleiders in welke groepen zullen 
staan. 
 

groepsbezetting 2020-2021 

Groep maandag dinsdag  woensdag donderdag vrijdag 

1-2 Marion Marion Marion Marion Marion/Fleur 

1-2 Sietske Sietske Sietske/Dorien Jessica Jessica 

1-2 Malon Malon Edith Edith Edith 

1-2 Pietje Marloes Marloes /Pietje Pietje Pietje 

3 Kim Kim Kim Dorien Dorien 

3 Sandra Sandra Sandra Sandra Sandra 

4-5 Renske Renske Renske Renske Anja 

4-5 Anneloes Anneloes Anneloes Fleur Anneloes/Fleur 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png&imgrefurl=https://nl-nl.facebook.com/&docid=dCiAGuxE5GL9FM&tbnid=eSZWZPUruLZj3M:&vet=10ahUKEwjShIuUsJnnAhXfzMQBHSejDawQMwhQKAAwAA..i&w=325&h=325&safe=strict&bih=783&biw=1600&q=facebook%20logo&ved=0ahUKEwjShIuUsJnnAhXfzMQBHSejDawQMwhQKAAwAA&iact=mrc&uact=8


4-5 Pieter Pieter Pieter/Nicole Pieter Pieter 

4-5 Nicole Nicole Marjan Marjan Marjan 

6-7 Mijntje Mijntje Mijntje Marc Marc 

6-7 Joy Joy Joy Joy Joy 

6-7 Laura Laura Laura/Dorien Laura Laura 

8 Eline Eline Eline Eline Eline 

8 Hanny Hanny Hanny  Merel Hanny/Merel 

 

Kim heeft tot de herfstvakantie bevallingsverlof en wordt tot die tijd vervangen door Ans. 

Een nieuwe (en misschien toch bekende) naam die u hierboven leest is die van Fleur. Zij werkte 2 jaar 

geleden ook al bij ons op school en is nu terug op de Driestam. Welkom terug Fleur! 

 
 
 

Verkeersveiligheid rond de school 
 
Bij het halen en brengen van de kinderen is het rond de school een drukte van belang. 
Het gaat vaak goed, maar niet altijd. 
Soms willen ouders “even snel” hun kind uit de auto of in de auto zetten en parkeren hun auto dan half op 
de stoep of midden op de weg met noodlichten aan in de Schoenmakerstraat. 
Dit zorgt voor erg onveilige situaties, zeker met veel fietsers en voetgangers die ook kinderen halen en 
brengen. Daarbij zorgt het voor frustratie bij andere gebruikers en doorgaand verkeer. 
Bij dezen de oproep zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen. 
Als het echt met de auto moet, dan vragen wij u met klem om door te rijden naar een daarvoor bestemde 
parkeerplaats en iets verder te lopen. 
Heel fijn als wij het samen rond de school veiliger kunnen maken! 
De komende weken zullen wij hier ouders ook op aanspreken en als dat niet helpt weer een keer 
stadstoezicht inschakelen. 
Hopelijk hoeft het dan niet te komen tot het uitdelen van bekeuringen. 

 

 

Schoolhond Elsa 

Vorig schooljaar hebben wij al kennis kunnen maken met Elsa, die als pup de school in kwam. 
Inmiddels is zij flink gegroeid en heeft zij veel geleerd. 
Elsa woont buiten schooltijd bij Hanny, die veel met haar oefent en onder schooltijd is zij op school. 
Deze en volgende week krijgen alle groepen bezoek van Elsa, Hanny en Lony. 
Zij vertellen aan de kinderen hoe zij met Elsa kunnen omgaan en contact kunnen maken en ook horen zij 
waarom wij een schoolhond hebben. 
Lony en Hanny volgen een opleiding om samen met Elsa kinderen te coachen die dat nodig hebben. 
Heel mooi om te zien welke rol een hond hierin kan spelen! 
 



 

 
 

 
 



Bureau Jong 

“Bij Bureau Jong was het super fijn om met andere kinderen te praten over de scheiding. Het lucht 

echt op! Ik kan nu veel beter tegen mijn ouders vertellen hoe ik mij voel.” 

  

Bureau Jong helpt kinderen bij scheiding, ook bij jullie kind op school. De groepsbijeenkomsten 

gaan ook dit najaar weer van start. We houden de groepjes klein dus wacht niet te lang met 

aanmelden! 

Aanmelden kan via http://www.bureaujong.nl/#aanmelden 

Of vraag een aanmeldformulier bij de intern begeleiders (eventueel namen toevoegen) op school. 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SAKQ0ogo61c 

 

 

 

Buurtmoestuin 

 
Sinds een paar maanden is er aan de Pastoriestraat een buurtmoestuin. 
Bewoners van de buurt maken hier gebruik van en ook een paar groepen van de Driestam hebben tuintjes 
“geadopteerd”.  
Voor onze kinderen is er een apart gedeelte waar zij kunnen leren over wat er groeit in een moestuin en hoe 
je die moet onderhouden. 
Super leerzaam en leuk natuurlijk! 
Op 17 september is de officiële opening. 
Bent u nieuwsgierig naar dit project? Kom dan zeker een keertje kijken! 
 
  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bureaujong.nl%2F%23aanmelden&data=02%7C01%7Cmarloes.lieftink%40salto-eindhoven.nl%7Cd823cad367b34383ccf408d84a789ffd%7C7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698%7C1%7C0%7C637341229464768383&sdata=ucD4niGNKRn71jbeChPx4zdFDxSIY7En414ouf9VRGg%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SAKQ0ogo61c


 

 
 
 

 
 


