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hebben de kinderen heerlijke appelflappen
gemaakt. Daarna is er van de overgebleven
appels twee soorten appelmoes gemaakt:
eentje met rozijnen en eentje zonder. Juf
Anja kwam op de heerlijke geur af, maar
helaas: alles was al op! De kinderen hebben
ook prachtige appelmandala’s gemaakt.
Kortom: het was een fijne en leerzame
appelochtend!

nieuwsbrief voor ouders van SALTO
montessorischool de Tempel
november 2018
Verlichtingsactie
Nu de donkere maanden weer zijn
aangebroken, besteden we extra aandacht
aan de fietsverlichting. Op 29 oktober
hadden we een grote verkeersactie om
aandacht te vragen hiervoor. Controleert u
zelf ook regelmatig of de fietslampjes van
uw kind het nog doen of dat het batterijtje
verwisseld moet worden?

Nationaal Schoolontbijt
Ook dit jaar nemen we met onze school
weer deel aan het nationaal schoolontbijt.
We ontbijten dan gezellig met de kinderen
in de klas. U heeft inmiddels per mail al
informatie hierover ontvangen.
De kinderen hoeven die ochtend dus thuis
niet te eten, want dat doen we gezellig op
school. Alle groepen ontbijten samen op
woensdag 7 november.

Appelochtend in Montessori Village

De boer op….

Juf Ellen had deze week een kist met appels
van haar eigen appelboom meegenomen
en daar wisten de kinderen in de Village
wel raad mee: onder leiding van meneer
Paul en met de hulp van 3 lieve moeders

Gekoppeld aan het Nationaal schoolontbijt gaan de kinderen van de middenbouw
en van de Montessori Village op 7
november op bezoek bij de boer. Dit om
eens met eigen ogen te zien waar ons eten
eigenlijk vandaan komt. Het bezoek kan
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alleen doorgaan als er genoeg vervoer is.
Kunt u deze dag rijden? Geef dit dan even
door aan de leerkrachten Nienke, Janneke,
Anja of Suzanne.

Ontdekfabriek
Binnenkort gaan onze kleutergroepen naar
de Ontdekfabriek. Ze gaan daar “goochelen
met techniek.” Eerst beleven de kinderen
het verhaal van Evi en goochelaar Meneer
Verhip. Daarna mogen ze in kleine groepjes
zelf betoverende experimenten gaan doen.
De kleuters worden zo echte goochelaars.
Zit uw kind in groep 1-2, dan krijgt u hiervan
nog persoonlijk een mail.

leerlingen willen stoppen, melden ze zich af
bij Inge door het hesje terug te geven.
We sporten op het voetbalveld tegenover
school en bij slecht weer in de zaal van ‘t
Trefpunt. De les is afgelopen om 15.15 uur.
Let op: u bent zelf altijd verantwoordelijk
voor het brengen en halen van uw
kind(eren), dus bespreekt u vooral met uw
kind of zij/hij zelf naar huis mag lopen of
opgehaald wordt. Inge kan dat niet voor u
bijhouden. Meedoen is gratis en op eigen
risico. Gemakkelijk zittende kleren en
dichte schoenen zijn aanbevolen.

Open ochtend: 7 november
Ouders die meer informatie over onze
school willen en/of hun kind(eren) willen
aanmelden, zijn van harte welkom op onze
open ochtenden (5x per jaar). Op 7
november is er van 9.00 tot 10.00 uur een
presentatie en een rondleiding. Daarna
kunnen kind(eren) ingeschreven worden of
plannen we een intake. Opgeven voor 7
november kan via info@bs-tempel.nl

Schaatsprestatierit

NMV audit: 20 november

Op 16 november zullen 25 leerlingen van
onze school de schaatsen weer
onderbinden voor de schaatsprestatierit in
het ijssportcentrum in Eindhoven.
De kinderen kunnen kiezen uit 20 of 40
minuten schaatsen. Er zal een aantal
leerkrachten zijn om dit te begeleiden.
Kinderen die zich opgegeven hebben,
krijgen te zijner tijd nog meer informatie
hierover.

Elke 4 jaar komt een afvaardiging namens
de Nederlandse Montessori Vereniging
(NMV) bij alle erkende montessorischolen
op schoolbezoek om te
kijken hoe zij werken. Op
dinsdag 20 november
zijn bij ons 3 auditeurs
een hele dag op bezoek.
Voor de kinderen heeft
dit geen invloed op hun
dagindeling.
De
auditoren kijken gewoon
mee in de klassen,
praten
daar
met
leerkrachten en kinderen en hebben
aansluitend een gesprek met de directie.
Op basis van hun bevindingen bepalen zij of
wij onze erkenning behouden. Wij hebben
daar natuurlijk geen enkele twijfel over en
houden u op de hoogte.

Naschoolse sport
We zijn weer gestart met ons naschools
sportaanbod.
De
volgende
gratis
naschoolse sportles is op donderdag 20
november. De leerlingen van groep 3 t/m 8
die mee willen doen verzamelen om 14.30
uur bij de tafeltennistafel bij juffrouw Inge.
Als ze zich daar melden krijgen ze een
hesje, zodat we weten wie er meedoen. Als
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Gevonden voorwerpen:
Er liggen weer diverse gevonden
voorwerpen in de rode kasten in de hal.
Mist uw kind zijn (winter!)jas, zijn
fruitbakje of beker, neemt u hier dan even
een kijkje. Op de dag voor de kerstvakantie
ruimen we op en geven we alles wat dan
nog in de kast ligt aan een goed doel.

Openingstijden schoolbieb
Ma
Di
Woe
Do
Vr

12.45-13.30
12.45-13.30
08.30-09.00
14.30-15.00
14.30-15.00

Regel van de maand:
Ik speel en werk samen met anderen.
Iedereen hoort erbij.

van alles zijn: van hulp bij de taal of het
invullen van formulieren tot aan informatie
geven over dingen die in Eindhoven te
doen en te zien zijn. Wil je iemands maatje
worden, geef je dan op bij Geert Meijer:
g.meijer@bs-tempel.nl

Operatie en herstel juf Saskia
Onze onderbouwleerkracht Saskia Jansen
zal een dezer dagen een operatie
ondergaan. Daarna moet zij enkele
maanden revalideren. In deze periode
wordt haar klas overgenomen door juf
Saskia Asselman (op maandag, woensdag,
donderdag en vrijdag) en door onze vaste
vervanger juf Mirte van Dijk (op dinsdag).

MR-vergadering 8 november
U bent van harte welkom als toehoorder
tijdens onze MR-vergadering op 8
november. De vergadering vindt plaats op
school. In het eerste half uur van de
vergadering
worden
de
besloten
agendapunten behandeld. Om 19.30 uur
bent u als toehoorder van harte welkom.

Informatieavond over bedplassen

Monti en de Nationale Onderwijsprijs
In de maand november vinden de regionale
voorrondes plaats van de Nationale
onderwijsprijs.
Ons
eigen
digitale
programma “Monti, je hulpje in de klas”
dingt mee naar de prijzen. Op onze website
leest u alle informatie hierover én ziet u het
filmpje dat we ingestuurd hebben hiervoor.

Volwassen (taal)maatjes gezocht
Voor Montessori Village zoeken we
vrijwilligers die onze nieuwkomers in NL
willen helpen bij hun integratie. Dat kan

’s Ochtends of ’s nachts een nat bed, niet
durven logeren bij vriendjes, een vakantie
of schoolkamp dat in het water belandt…
daar wil je toch vanaf als kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant
Zuidoost op dinsdag 13 november samen
met gastsprekers van gespecialiseerde
ziekenhuispoli’s een informatieavond voor
ouders van kinderen die regelmatig in bed
plassen. U bent van harte welkom op
dinsdag 13 november in het Elkerliek
ziekenhuis in Helmond. Vanaf 19.45 uur is
de inloop en om 20.00 uur start de avond,
die ongeveer tot 22.00 uur duurt. De
kosten voor deze avond, inclusief het
informatiemateriaal,
zijn
3
euro.
Aanmelden voor deze avond kan via
www.ggzbzo.nl.
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WIJ-spreekuur in ’t Trefpunt

Onze meneer Kai treedt op

Met alle vragen over opvoeding, wonen,
werk, relaties, financiën e.d. kunt u terecht
bij WIJ-generalisten Fatima Jellouli en
Marieke Nijssen. Zij houden wekelijks
spreekuur in het wijkgebouw tegenover
school: 't Trefpunt – dinsdag van 10 - 12 u.
Uiteraard kunt u de WIJ-generalisten ook
bellen of mailen:
Fatima:06-55236833
fatimajellouli@wijeindhoven.nl
Marieke: 06- 52 53 27 32
mariekenijssen@wijeindhoven.nl

Naast stage lopen in onze middenbouw is
Kai ook artiest. Op 14 december treedt hij
op met zijn voorstelling “Doe ff gewoon” in
het CKE-gebouw,
hier in Eindhoven.
Dat doet hij met
een eigen cabaretprogramma.
Ter voorbereiding
schreef
hij
cabaretiers aan of
hij een dagje
mocht meelopen. Van onder meer Kasper
van Kooten, Leon van der Zanden en zijn
grote voorbeelden Van der Laan & Woe
kreeg hij een positief antwoord. Ook kreeg
hij tips van Daniël Arends, Tineke Schouten
en Het Groot Niet Te Vermijden. Zoals: hoe
ga je met zenuwen om, wat moet je eten,
welke microfoon moet je gebruiken? De
belangrijkste tip voor Kai was: je moet het
gewoon dóen en op je bek durven te gaan.
Kai heeft met zijn voorstelling al eens in het
Parktheater gestaan en volgende maand
staat hij dus in het CKE-gebouw. Wij zijn
erbij! Kaarten kosten € 8,-. Voor meer info:
zie zijn website: www.Kaibodewitz.nl

Hoor wie klopt daar, ouders?
De Sinterklaas-periode betekent voor veel
mensen gezelligheid: schoenen zetten,
pepernoten strooien, wortels voor het
paard en cadeautjes. Maar ook kan het
gebeuren dat je kind extra druk wordt en
slecht slaapt. Voor ouders kan deze periode
veel vragen oproepen zoals: wat vertel ik
mijn kind wel en wat niet? Welk speelgoed
is geschikt? Hoe vaak laat ik mijn kind zijn
schoen zetten? Hoe ga ik om met afwijkend
gedrag?
Herkent u dit en wilt u hierover praten?
Dan kunt u contact opnemen met Tessy
Brugmans, de opvoedings-ondersteuner
van Lumens die aan onze school verbonden
is. U kunt haar bellen op 06-46768147 of
mailen naar: t.brugmans@lumenswerkt.nl

Volgende Tempel-info
Deze verschijnt begin december in uw
mailbox. Alle Tempelinfo’s staan ook op de
website.

Vrije dagen in november en december
In november zijn er geen extra vrije dagen.
In december:
 Donderdag 6 december start de
school om 10 uur ivm Sinterklaas.
 De kerstvakantie is dit jaar van
24 december t/m 4 januari.

Redactie
De redactie van deze nieuwsbrief is in
handen van Saskia Asselman. Heeft u kopij,
mail dan: saskia.asselman@bs-tempel.nl
Heeft u naar aanleiding van de nieuwsbrief
vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen
naar: info@bs-tempel.nl.
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