Naschoolse sport: 20 juni 14.30 uur
Dinsdag 20 juni is er weer een leuk naschools
sportaanbod. Vakleerkracht Inge en haar
stagiaires zorgen dat kinderen van groep 3 t/m
8 lekker actief kunnen meedoen. Op 20 juni
doen we schoolpleinspelletjes.
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Sportdag 24 mei
Dankzij de sportcommissie, veel hulpvaardige
ouders, onze sportieve kinderen en het ideale
weer was dit een heel geslaagde dag op de
atletiekbaan. Hier alvast wat sfeerbeelden!

De les is zoals altijd gratis en deelname is op
eigen risico. Bij slecht weer gaan we naar het
Trefpunt. De kinderen die willen meedoen
kunnen zich meteen na schooltijd melden bij
Inge. Zij staat dan bij de tafeltennistafel op het
plein. De les duurt tot 15.15 uur. Sportkleding
is niet nodig, wel goedzittende schoenen.

Meidenvoetbal
Op zaterdag 17 juni wordt “Meiden aan de
Bal” georganiseerd in het Jan Louwers
Stadion. Alle meiden van 7 tot en met 12 jaar
kunnen daar gratis meedoen met allerlei
voetbalactiviteiten. Sportiviteit en gezelligheid
staan centraal. Zowel voetballende als nietvoetballende meiden zijn van harte welkom bij
Meiden aan de Bal. Het vrouwenteam van FC
Eindhoven AV begeleidt deze dag. De vorige
editie zat snel vol, dus wees er snel bij en meld
uwdochter
tijdig
aan
via:
www.meidenaandebal.nl.

Het effect van bewegingsonderwijs
Om SALTO gezond in beweging tot een succes
te maken, werken we nauw samen met Fontys
Sporthogeschool. Het voortdurend verbeteren
van het bewegingsonderwijs is daar een
belangrijk onderdeel van. Binnen SALTO is een
onderzoeker gestart die het beweegniveau
van leerlingen in de gymlessen en het
naschools sportaanbod onder de loep neemt.
Onze school neemt deel aan het project
KEIGAAF, waar onderzoek naar beweegniveau
en leefstijl onderdeel uitmaakt. In de vorige
Tempelinfo kon u daarover alles lezen. U vindt
deze (en andere Tempelinfo’s) terug op onze
website, bij ‘Nieuws’.
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Oudergesprekken op 27 en 28 juni
In de laatste week van juni vinden de 10minutengesprekken plaats voor de ouders van
leerlingen van groep 1 t/m 7. U krijgt via de
mail uw persoonlijke uitnodiging hiervoor.

luchtige Tempelhesjes die over de kleding of
jas gedragen worden. Op het hesje staat de
naam
van
onze
school
en
een
telefoonnummer, waarop de hele dag iemand
bereikbaar is. U krijgt binnenkort via de mail
alle verdere informatie over deze dag.

Vrije week: 5 t/m 9 juni

Uitslag Eindtoets 8 op landelijk
gemiddelde
Onze leerlingen van groep 8 maakten in april
hun eindtoets en net na de meivakantie
konden we de resultaten met de leerlingen en
hun ouders delen. De resultaten kwamen
mooi overeen met de gegeven VO-adviezen
en in enkele gevallen konden we ze zelfs naar
boven bijstellen. Het uitstroomprofiel ziet er
als volgt uit:
VWO
17%
HAVO
12%
GT/HAVO
12%
VMBO GT
21%
VMBO KB/GT
6%
VMBO KBL
5%
VMBO BBL/KBL
11%
VMBO BBL
16%
Praktijkonderwijs
0%

Kamp groep 8 in Eersel
Morgenochtend vertrekken onze leerlingen
van groep 8 op de fiets naar Eersel voor hun
schoolverlaterskamp. Dit is een leuk,
intensief, afwisselend en sportief 3-daags
kamp. Het kamp duurt van woensdag 31 mei
t/m vrijdag 2 juni.

Schoolreisje gr. 1 t/m 7 op 23 juni
Op 23 juni gaan we op schoolreis naar De
Beekse Bergen. De begeleiding is in handen
van leerkrachten en hulpouders. Alle
leerlingen verdelen we in kleine groepjes met
een of meer begeleiders per groep. Onze
leerlingen zijn herkenbaar door de lichte en

Van 5 t/m 9 juni hebben de kinderen een
lesvrije week i.v.m. het 940-urenmodel . Deze
vrije week voor de kinderen zorgt ervoor dat
ze het maximaal aantal lesuren van 940 uur
niet overschrijden. We hopen op stralend
weer en wensen iedereen alvast een hele
fijne, zomerse week! Voor de leerkrachten
geldt deze vakantie trouwens niet: zij zijn dan
op school bezig met alles wat buiten lesgeven
óók komt kijken bij het geven van goed
onderwijs.

Respectprotocol
De omgangsregel die in juni centraal staat, is:
ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen
gedrag. In alle groepen is hier extra aandacht
voor deze maand.

oudercursus
Wilt u leren hoe u thuis uw kind beter kunnen
helpen met de taalontwikkeling en zit uw kind
op ons SPIL-centrum in een peuter- of
kleutergroep? Dan kunt u gratis meedoen. De
cursus wordt elke dinsdag gegeven van 9.3010.30 uur in het vergaderlokaal op school. Er is
eventueel opvang aanwezig voor de jongste
kinderen. U bent van harte welkom! Opgeven:
a.hobbelen@bs-tempel.nl

WIJspreekuur: maandag/woensdag
Elke woensdag van 11.45-12.45 uur kunt u in
het kantoortje bij de kleuteringang
binnenlopen bij onze WIJ-generalisten
Willemien Schwan of Jurgen Roth. Ook kunt u
terecht op maandagen, van 13.00-15.00 uur in
het wijkgebouw tegenover onze school. De
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WIJ-generalisten helpen u op weg met vragen
over opvoeding, wonen, werk, relaties,
financiën en dergelijke. Contactgegevens:
Willemien: 06-52 56 97 71
willemienschwan@wijeindhoven.nl
Jurgen: 06-11 60 70 41
jurgenroth@wijeindhoven.nl

Werkplaats Financiën
Met vragen over financiën kunt u sinds kort
ook terecht bij “Werkplaats financiën”. Het
bijzondere aan dit initiatief is dat u samen met
anderen met financiële vragen op zoek gaat
naar oplossingen. Met uw ervaring kunt u
anderen helpen en u kunt samen met anderen
op zoek naar wat u nodig heeft. De
kennismaking gebeurt in de vorm van een
gratis lunch. Ziet u deze manier van probleem
oplossing wel zitten, meld u dan aan bij:
tongelre@werkplaatsfinancien.nl

Zomerschool
Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen
van 3 t/m 12 jaar met een achterstand in de
Nederlandse taal, gratis naar de zomerschool.
De zomerschool biedt een leuk en leerzaam
programma, met 2 bijeenkomsten per week
gedurende 3 achtereenvolgende weken. Ook
maken de kinderen in een van de
bijeenkomsten een uitstapje naar De
Ontdekfabriek. De 3-weekse periode is van 17
juli tot 5 augustus of van 7 tot 25 augustus.
Een zomerschooldag duurt van 9.30-15.00
uur. Voor kinderen die jonger zijn dan 6 jaar is
dat van 9.30-12.30 uur.
De dichtstbijzijnde zomerschoollocatie is voor
onze leerlingen SALTO basisschool Cornelis
Jetses (Woensel Noord). Meer informatie:
http://zomerschool.deontdekfabriek.nl
De aanmelding verloopt altijd via de
leerkracht van uw kind.

MR-lid voor oudergeleding gezocht
MR-lid Mychiel neemt eind dit schooljaar na 2
jaar afscheid van de MR. Daarom zoekt de
medezeggenschapsraad met ingang van het

nieuwe schooljaar een nieuw MR-lid. Wilt u
meedenken en meebeslissen over het beleid
van de school, dan is de MR echt iets voor u.
Komt u vooral eens meekijken en
meeluisteren tijdens een MR-vergadering,
zodat u kennis kunt maken met de overige
leden (Dimitra, Linda, Maartje, Myrte en
Yolanda) en kunt zien wat de MR inhoudt. De
volgende (en laatste) MR-vergadering van dit
schooljaar is op donderdag 15 juni, van 19.00
tot uiterlijk 21.00 uur in de teamruimte. U
bent van harte welkom!

Open ochtend op woensdag 21 juni
Onze ‘open dagen’ zijn altijd tijdens schooltijd,
zodat u echt een beeld krijgt van hoe wij
werken. Ouders die een kind willen
aanmelden op onze school zijn van harte
welkom op onze laatste open ochtend van dit
schooljaar: woensdag 21 juni. We starten om
9.00 uur met een presentatie in de hal en
aansluitend geven we een rondleiding door
ons SPIL-centrum. 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, maar u kunt ook gewoon
om 9 uur binnenlopen.

Volgende Tempel-info: rond 1 juli
Alle nieuwsbrieven staan ook op de website.

Laatste schooldag: vrijdag 14 juli
De zomervakantie duurt van 14 juli t/m 28
augustus. Wij wensen iedereen alvast veel
vakantie-voorpret!

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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