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Nieuwsbrief 1                        

 2 september 2022                           
 
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 
1. Start Schooljaar 2022-2023 
2. Nieuwsbrief 
3. De eerste weken 
4. Kennismakingsgesprekken 
5. Gym 
6. Jubileum 
7. Wist u dat… 
8. Studiedagen 
9. Kalender 
 
1. Start Schooljaar 2022-2023 
Na te hebben genoten van een warme en lange zomervakantie gaan we weer uitgerust 
beginnen aan een nieuw schooljaar. Op maandag 5 september hopen we kinderen en ouders 
weer te mogen begroeten op ‘de Ontmoeting’. In de week daaraan voorafgaand zijn alle 
leerkrachten druk doende geweest om alles in gereedheid te brengen voor een voortvarende 
start.  
Zoals u voor de zomervakantie gehoord heeft, gaan we dit schooljaar van start met een nieuwe 
samenstelling van stamgroepen. Buiten de bekende groepen, starten er ook vier nieuwe 
stamgroepen 6-7-8. Alle stamgroepleiders van de stamgroepen zijn in de afgelopen week 
gezamenlijk en enthousiast bezig geweest om hieraan vorm te geven. Tijdens de 
informatieavond op maandag 19 september a.s. zult u hierover van de stamgroepleider(s) van 
uw kind alle informatie krijgen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over deze 
informatieavond. 
U kunt ook al snel een uitnodiging verwachten voor het kennismakingsgesprek. Deze 
gesprekken zijn vergeleken bij het vorige schooljaar wat verder naar voren geschoven. 
Verderop leest u hierover meer.  
Zoal u wellicht ook al eerder heeft gelezen, bestaat de school deze maand 50 jaar. We vieren 
dat in de week van 26 september. Voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Ook hierover 
kunt u hieronder nog veel meer lezen.   
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2. Nieuwsbrief 
Om u steeds op de hoogte te houden van schoolzaken die voor u en uw kind(eren) van belang 
zijn verschijnt ‘de Nieuwsbrief’ ongeveer 5 keer in het schooljaar, steeds voor een vakantie. 
Hierin kunt u algemene zaken lezen over de school en wat we zoal doen. U moet hierbij denken 
aan thema's, vieringen, projecten, dingen die het vermelden waard zijn en onderwerpen waar 
we op onderwijskundig gebied mee bezig zijn binnen het ‘Jenaplanonderwijs’.  
 
3. De eerste weken 
De eerste weken staan in het teken van ‘de Gouden weken'. Tijdens deze weken besteden we 
veel en extra aandacht aan de groepsvorming in de stamgroepen en school. Denk aan 
kennismaken, samenwerken en een fijne (werk)sfeer in de stamgroep en de school. We willen 
dat kinderen zich prettig en veilig voelen en op die manier het beste uit zichzelf kunnen halen 
in samenwerking met kinderen uit de stamgroep, de stamgroepleiders en natuurlijk de rest van 
de school.  
 
4. Kennismakingsgesprekken 
In de week van 12 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats. In deze 
gesprekken kunt u persoonlijk kennis maken met de leerkracht en de leerkracht met u. We 
vinden het fijn als uw kind daar ook bij aanwezig is. De eerste schoolweek week kunt u 
informatie verwachten en kunt u zich voor de gesprekken weer via Isy inschrijven.  
 
5. Gymlessen 
De groepen 3 en 4/5 hebben gymles op woensdag en donderdag van vakdocent Irene. 
Groep 6/7/8D van  stamgroepleiders Jill en Marion en 6/7/8A van stamgroepleiders Minke en 
Virry hebben gymles op dinsdag (Summa college) en op woensdag van vakdocent Irene. 
Groep 6/7/8B van stamgroepleiders Monique en Marjet en groep 6/7/8C van stamgroepleider 
Marianne hebben gymles op dinsdag (Summa college) en op donderdag van vakdocent Irene. 
De gymlessen vanuit het Summa college starten op dinsdag 13 september.  
 
6. Jubileum 
In de week van 26 september bestaat SALTO-school de Ontmoeting 50 jaar. Natuurlijk laten 
we dat niet zomaar aan ons voorbij gaan! Reden voor feest dus. Achter de schermen worden 
al volop plannen gemaakt en dingen geregeld voor deze week. Via Isy kunt u lezen wat er zoal 
in deze week te doen is.  
 

 
   
7. Wist u dat… 

• Er iedere donderdagmiddag van 13.00 - 14.15 uur een Taalcafé is in de school voor 
ouders en omwonenden om de Nederlandse taal te leren.  

• Na de herfstvakantie de naschoolse activiteiten weer starten.  

• De papieren kalender uitgereikt wordt op de informatieavond op maandag 19 
september. 

• Wij een nieuwe collega hebben, Femke Brouwer. Zij stelt zichzelf op Isy aan u voor. 

• Wij maandag 5 september weer starten op school en dat alle ouders vanaf 8.45 uur 
welkom zijn voor een kop koffie/thee om het schooljaar te openen.  
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8. Studiedagen 

11 oktober 2022 

13 januari 2023 

 

9. Kalender: 

In de week van 12 sept: kennismakingsgesprekken 

15 sept: promo show Star Class groep 3 tm 8 

19 sept: info-avond voor alle stamgroepen 

26 sept-30 sept: start 50 jarig jubileum ‘de Ontmoeting’  

11 sept:  Simone jarig 

12 sept:  Femke jarig 

16 sept:  Meike jarig 

26 sept: René jarig 

28 sept: Minke jarig 

2 okt: Esther jarig 

4 okt: promo show Mad Science groep 3 tm 8 

5 okt: start Kinderboekenweek 

21 okt: Nieuwsbrief 2 

24 tm 28 okt: Herfstvakantie 

 

 
 
                                                 
 
 


