“Wij trekken aan de bel”

info

Op woensdag 22 maart deden we mee aan de
landelijke actie “Wij trekken aan de bel”, voor
recht op onderwijs van gehandicapte kinderen
in ontwikkelingslanden. Op die dag maakten
basisschoolleerlingen in heel Nederland 1
minuut lawaai op het schoolplein om hier
aandacht voor te vragen.

digitale nieuwsbrief voor ouders van
Salto montessorischool De Tempel
31 maart 2017
UITNODIGING tentoonstelling
Op 19 maart ontving u een extra nieuwsbrief
over ons kunstproject en een uitnodiging voor
onze ‘expositie’. Inmiddels wordt de school
elke dag een beetje meer omgetoverd tot
De Tempel van de Kunsten.

Onze leerlingen lieten zich horen met fluitjes,
toeters, trommels, pannen, deksels, houten
lepels en de instrumenten uit de klassen. Het
Liliane Fonds zet zich in voor toegankelijke
scholen in ontwikkelingslanden voor kinderen
met een handicap. We hebben dit thema
gekozen als het goede doel voor dit jaar. Er
komen speciale lessen en….we gaan geld
inzamelen voor dit goede doel door oude
schoenen in te zamelen. In mei/juni staat
hiervoor een inzamelbox in de hal. Dus: heeft
u oude schoenen, gooi ze dan niet weg, maar
bewaar ze nog even voor ons!

Naschoolse sport: 4 april 14.30 uur

Tijdens onze expositie op 19 april van 17.0018.30 uur kunt u in alle lokalen het werk en de
foto’s bekijken van wat de kinderen in de
projectweken geleerd, gedaan en gezien
hebben. Geniet vooral ook in de speelzaal van
een dansoptreden, proef de lekkere hapjes die
groep 8 in de hal verkoopt (de opbrengst is
voor het kamp van groep 8) en snuffel rond in
de kraam met tweedehandsspulletjes (de
opbrengst is voor het 50-jarig jubileum van
onze school in 2017-2018). En neemt u vooral
alle familieleden en andere geïnteresseerden
mee: iedereen is van harte welkom!

Eens per maand geeft vakleerkracht Inge met
haar stagiaires een leuke naschoolse
bewegingsles. Alle kinderen van groep 3 t/m 8
kunnen gratis meedoen. Vanaf deze maand
hangt op de ochtend van de naschoolse les
een vlag op het schoolplein met de tekst:
“Naschoolse sport”. Dit is bedoeld als
geheugensteuntje voor kinderen en ouders.
De les van 4 april staat in het teken van het
voetbaltoernooi en
van
de
spellen
vangvolleybal en “de dikke en de dunne”. De
activiteit is op het voetbalveld tegenover de
school en bij slecht weer in de zaal bij ‘t
Trefpunt. We starten meteen na school en de
les duurt tot 15.15 uur. Sportkleding is niet
nodig, maar wel dichte, goedzittende
schoenen. Kinderen kunnen zich melden om
14.30 uur bij juf Inge; zij staat dan bij de
tafeltennistafel op ons schoolplein.
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Open ochtend: 5 april 9.00 – 10.00
“Hoe een school voelt, klinkt en ruikt, kun je
alleen onder schooltijd ervaren”.
Daarom zijn onze ‘open dagen’ altijd onder
schooltijd.
We starten om 9.00 uur met een presentatie
in de hal en aansluitend geven we een
rondleiding. Vanaf 10.00 uur kunt u uw
kind(eren) inschrijven en/of plannen we een
intake. Opgeven voor de open ochtend kan via
www.bs-tempel.nl De data die dit jaar nog
volgen, zijn: 10 mei en 21 juni.

De Montessori-belofte
Onze school is een erkende
Montessorischool. We zijn
aangesloten bij de NMV
(Nederlandse
Montessori
Vereniging), die dit jaar 100
jaar
bestaat.
Montessorischolen hebben dus al ruim 100
jaar ervaring met gedifferentieerd onderwijs.
Onze beloftes aan ouders en kinderen zijn:
1. Ik blijf nieuwsgierig
Als montessorischool zijn we er op gericht
uw kind nieuwsgierig te houden.
2. Ik zoek oplossingen
We leren uw kind steeds te blijven zoeken
naar oplossingen.
3. Ik kan kiezen
In deze wereld, waarin keuzes zo
belangrijk zijn geworden, leren we het kind
haar/zijn eigen keuzes te bepalen.
4. Ik weet wat ik wil
En daar leren we haar/hem standvastig
naartoe te werken.
5. Ik bewijs dat ik het kan
Alles zit in het kind. Wij bieden het de
omgeving waarin het dit potentieel
optimaal kan ontwikkelen.
6. Ik weet waar ik goed in ben
We helpen kinderen zichzelf te waarderen
en krachtig in het leven te staan.
7. Ik doe er toe
We stimuleren het zelfbewustzijn en
zelfvertrouwen van kinderen.

Yolanda haalt ‘t montessoridiploma
Al onze leerkrachten moeten na het behalen
van hun onderwijsbevoegdheid (4-jarige
PABO) aanvullend nog de 2-jarige Montessoriopleiding doen. Alle leerkrachten hebben dan
ook hun Montessori-certificering. Yolanda,
die haar onderwijsbevoegdheid in 2016
haalde, heeft half maart haar laatste
Montessori-examen met succes afgerond en
daarmee ook haar montessoridiploma
gehaald. Yolanda: hartelijk gefeliciteerd met
deze prestatie!

oudercursus
Deze gratis taalcursus is voor alle ouders van
peuters en kleuters met een VVE-indicatie, die
willen leren hoe zij thuis hun kind beter
kunnen helpen met de ontwikkeling. Tijdens
de lessen leert u de woorden die uw kind in de
klas aangeboden krijgt, maar dan een week
eerder dan uw kind. Zo hebt u altijd een
voorsprong en kunt u uw kind helpen.
De cursus wordt elke dinsdag door leerkracht
Anja gegeven, van 9.30-10.30 uur, in het
vergaderlokaal op school. Er is eventueel
opvang aanwezig voor de jongste kinderen.
U bent van harte welkom! Twijfelt u nog,
schuif dan vooral eens vrijblijvend aan tijdens
de les.
Opgeven kan via a.hobbelen@bs-tempel.nl

Salto montessorischool de Tempel Baarle Hertoglaan 1
5628 PM Eindhoven
MontessoriSPILcentrum de Tempel Baarle Hertoglaan 1-3 5628 PM Eindhoven
Telefoon 040-241 26 71 Website www.bs-tempel.nl Mail: info@bs-tempel.nl

2

Luizenpluizers gezocht!

Fietscontrole groep 7-8

Na elke vakantie controleren onze hulpouders
alle kinderhoofden op hoofdluis. Ook zijn er
nacontroles in de klassen waar eerder
hoofdluis geconstateerd is. Door regelmatig
goed te controleren en door preventief de
luizencapes te gebruiken, proberen we dit
vervelende
probleem,
waarmee
alle
basisscholen nou eenmaal kampen, te
bestrijden. Wij zijn nu op zoek naar ouders
die ons luizen-pluis-team willen versterken.
Opgeven kan bij Linda vd Vleuten (moeder van
Tim, Lars en Gijs) of y.deckert@bs-tempel.nl

Op maandag 10 april controleert de
fietsenmaker samen met een hupouder de
fietsen van alle leerlingen van groep 7 en 8.
Zijn er mankementen, dan krijgt u dat na de
controle te horen. Natuurlijk is een goede,
veilige fiets altijd van belang. We controleren
ze nu extra in verband met:
groep 7: het praktisch verkeersexamen
(fietsexamen) op 17 mei
groep 8: het kamp in Eersel (we gaan er op de
fiets naartoe) van 31 mei t/m 2 juni.
Helpt u uw kind er dus aan denken om 10 april
op de fiets naar school te komen?

Verkeers-activiteiten in maart/april

De zebra-actie
Onze BVL-verkeerswerkgroep organiseerde op
20 maart een zebra-actie. Dit doen we om
weggebruikers in onze wijk bewust te maken
van ons zebrapad en de andere speciale
verkeersmaatregelen bij onze school, zoals de
langzaam-aan-zone. Alle automobilisten die
voor het zebrapad stopten, kregen een zebrasleutelhanger van ons cadeau. Het was een
vrolijke en succesvolle actie.

Groep 1 t/m 3 naar het Van Abbe
Op vrijdag 14 april willen we met de groepen 1
t/m 3 naar het Van Abbemuseum gaan, als
onderdeel van ons kunstproject. De kinderen
krijgen een speciaal museumprogramma dat is
afgestemd op hun leeftijd. Het uitstapje kan
echter alleen doorgaan als er voldoende
ouders zijn die ons kunnen helpen met het
vervoer.
We zijn dus op zoek naar ouders of
grootouders die ons met de auto kunnen
brengen en halen.
We vertrekken rond half 11 en zijn om 13.00
uur weer terug op school. Natuurlijk zijn deze
lieve chauffeurs van harte welkom om met
ons mee het museum in te gaan. Kunt u die
dag rijden, geef dat dan voor 7 april door aan
de leerkracht van uw kind.

Bezoek aan het Rijksmuseum

Verkeerseducatie
Voor de groepen 1 t/m 6 organiseert de BVLverkeerswerkgroep weer leuke en leerzame
verkeersactiviteiten. Op 12 april is er voor
groep 5/6 een fietsparcours uitgezet. De
leerlingen moeten die dag dus hun fiets mee
naar school nemen. Voor groep 1 t/m 4 is er
een verkeersplein op 10 mei.

Het bezoek aan het Rijksmuseum met de
groepen 4 t/m 8 was een indrukwekkende
gebeurtenis, waar enorm van genoten en veel
van geleerd is. Alle foto’s ziet u op 19 april!
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Nieuw MR-lid gezocht

Vakantierooster 2017-2018

Met ingang van het nieuwe schooljaar neemt
Mychiel Boeve afscheid als MR-ouderlid. We
zijn dus op zoek naar een nieuw MR-lid. Voor
meer informatie kunt u terecht bij de zittende
ouderleden (Mychiel Boeve, Dimitra Heijnen,
Linda Holvast) of de teamleden Maartje,
Myrte en Yolanda. Ook kunt u de volgende
MR-vergadering eens aanschuiven om te
kijken wat het allemaal inhoudt. Deze MRvergadering is op 15 juni, van 19.00-20.30 uur.

Voor alle vroegboekers hebben we hierbij ook
al het vakantierooster van volgend schooljaar.
Dit gaat dus pas in ná de zomervakantie!
Eerste schooldag
28-8-2017
Herfstvakantie
16 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie
25-12-2017 t/m 5-1-2018
Voorjaarsvakantie 12 t/m 16-2-2018
Meivakantie
27-4-2018 t/m 11-5-2018
940-week
11 t/m 15-6-2018
Start zomervakantie 9-7-2018

Kinderhobbyclub in ‘t Trefpunt

Respectprotocol

Elke donderdag na school is er in ‘t Trefpunt
een club voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die
van knutselen houden, van 15.15 tot 16.15
uur. Ze worden begeleid door Marleen van
Marrum en het kost € 1,- per keer.
In april en mei zijn er de volgende thema’s:
6 april
paashazen knutselen
13 april
paaseieren beschilderen
20 april
schaapjes maken
27 april +4 mei GEEN hobbyclub ivm vakantie
11 mei
moederdagcadeau’s knutselen
Meer informatie: tel. 06-57147317 of
marleenvanmarrum@woenselnoord.nl

De omgangsregel die in april centraal staat,
is: “Ik ben eerlijk”. In alle groepen is hier extra
aandacht voor deze maand.

De floor is yours – Eindhoven
Op 1 april start een dansactie, die bedoeld is
om alle kinderen van 6 t/m 12 te laten
kennismaken met dans. “De floor is yours”
richt zich op breakdance. Er zijn 10 lessen op
maandagen van 16.00-17.30 op Strijp S. De
lessen starten op 3 april, kosten € 25,- voor 10
lessen en ouders kunnen hiervoor een beroep
doen op het Jeugdcultuurfonds. Ook zijn er
dancebattles van de Nederlandse Breakdance
League en het project eindigt op EMOVES, een
groot festival dat op 17 juni in Eindhoven
plaatsvindt. Opgeven en meer info:
jeugdcultuurfonds.nl/thefloorisyours

Vakantierooster 2016-2017
De vakanties en vrije schooldagen die dit jaar
nog volgen zijn:
2e paasdag
17-04-2017
Meivakantie
24-04-2017 t/m 05-05-2017
Hemelvaart
25-05-2017 en 26-05-2017
940-week
05-06-2017 t/m 09-06-2017
Zomervakantie 17-07-2017 t/m 25-08-2017

Koningsdag: vrijdag 21 april
Ons jaarlijkse “vorstelijk ontbijt” is dit jaar
weer op de vrijdag voor de meivakantie. Alle
kinderen ontbijten gezellig in hun eigen groep.
Om 9 uur doen we met z’n allen de
Koningsdans op ons hoofdplein.
Omdat we binnenkort een grote sportdag
organiseren op de atletiekbaan, is er niet nog
een extra sportdag op deze koningsdag.
Alle informatie over onze atletiekdag krijgt u
in de Tempelinfo van mei.

Paasvrij: maandag 17 april
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei
Volgende Tempel-info
Deze verschijnt per mail rond 9 mei.
Elke Tempelinfo staat ook op de website.
Re(d)actie
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
Ellen Reijners (directeur).
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