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Schoolreizen
Het Talent heeft het beleid dat de schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 in het begin van het jaar
plaats vinden. Dit gebeurt met het oog op de kennismaking met bijv. de nieuwe leerkrachten en/of
nieuwe leerlingen en de groepsvorming van de kinderen.
Hieronder vindt u een overzicht van de data:
Groep 1 en 2: dinsdag 17 september ( volgt later)
Groep 3 en 4: donderdag 19 september ( volgt later)
Groep 5, 6 en 7: maandag 16 september ( zie informatie van de groepen)
In dit rijtje mist u natuurlijk groep 8… De kinderen van groep 8 sluiten hun schooljaar af met een
spetterende musical, maar daarvoor gaan zij in de maand juni of juli naar een geweldig kamp.
Inhoudelijke informatie van de schoolreizen vindt u in de weekbrief en/of via de mail.

Stichting leergeld
We willen u ook attent maken op de Stichting Leergeld. Dit is een organisatie die bij wil dragen aan
het welzijn van kinderen door sport- en sociale activiteiten mee te helpen financieren, mocht u
daarvoor in aanmerking komen. U kunt via onderstaande link meer informatie verkrijgen:
https://www.leergeld.nl › walcheren

Vacature MR oudergeleding
Door het vertrek van Margo van den Oord, de moeder van Claire uit groep 8 2018-2019 , is er een
vacature ontstaan in de MR.
Op dit moment bestaat de oudergeleding van de MR uit: Daniëlla Peterse de voorzitter en moeder
van Thom uit groep 8 en Ellen Alewijnse Hut, de moeder van Sterre uit groep 5 en Tijn uit groep 1 /
2.
Er is dus een vacature voor het oudergedeelte van de MR, de organisatie binnen de school die zich
bezig houdt met de beleidsmatige kant. Om te zorgen voor wat spreiding over de groepen, willen
wij met klem ook de ouders van de lagere groepen uitnodigen om te solliciteren.

Dit kunt u doen tot 1 november door het sturen van een mail aan
daniëllapeterse@archipelscholen.nl . Mochten er meerdere ouders zijn die zich voor deze functie
opwerpen, dan dient er een verkiezing gehouden te worden. Dit zal uiterlijk voor de kerstvakantie
gebeuren.
Vindt u het fijn om mee te praten over het beleid en de organisatie van school, aarzelt u dan niet
en solliciteer!
Mocht u meer informatie willen over wat het inhoudt om MR lid te zijn, dan kunt u altijd voor uitleg
terecht bij Henk, de directeur van onze school.

Stagiaires:
Het schooljaar is alweer 2 1/2 week oud. In deze week zijn de stagiaires op het Talent verwelkomd,
het kan zijn dat u dus in de klas van uw kind op sommige dagen een vreemd, maar steeds
vertrouwder wordend gezicht zult zien.
We stellen ze even voor:
In groep 1/ 2 loopt Angela Sengers een tweedejaars onderwijsassistent in opleiding van Scalda die
op maandag, dinsdag en woensdag op school bij de kleintjes te vinden is. Zij werkt in de groep van
Sigrid en Grazia
In groep 1/ 2 begeleidt Lesli de onderwijsassistente in opleiding Sylvana
In groep 3 werkt op woensdag, donderdag en vrijdag Brigitte, een student onderwijsassistent van
Scalda
In groep 4 kunt u David tegenkomen: eerstejaars PA
In groep 7 vindt u op maandag en dinsdag een derdejaars PA student: Wilbert
En tot slot in groep 8 werkt Machteld, ook een derdejaarsstudent PA student…
Afgelopen vrijdag heeft Stephanie afscheid genomen van groep 7. Zij heeft werk gevonden in Goes
bij Ostrea. Met een mooie bos bloemen en een veel succes gewenst brief hebben we haar
uitgezwaaid.

Rectificatie datum schoolfotograaf
Helaas, de eerste 2 weekbrieven hadden een verkeerde vermelding van de datum voor de
schoolfotograaf.
Hij komt foto’s nemen op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 oktober!

Informatieavonden
In een van de eerste weken van elk schooljaar worden de informatieavonden voor ouders van de
verschillende groepen georganiseerd.
Op zo’n avond wordt er algemene informatie gegeven, die voor u van belang is over bijv. het
rooster, de vakken, nieuwe methodes, afspraken, huiswerk, klassenouders enz, zodat u inzicht
heeft in wat uw kind in die groep leert en wat er ook van u verwacht wordt.
Wij vinden het dus heel belangrijk dat ouders op deze avond aanwezig zijn, daarom zorgen we er
ook voor dat de avonden zo gepland zijn dat u ook naar andere groepen kunt gaan.
Dus allemaal tot de…. zie schema
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Wc rol alarm

Natuurlijk hopen we niet dat heel Middelburg getroffen wordt door buikgriep, maarrrrr we willen
heel graag heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel wc rollen. Er zijn er heel veel nodig, want binnenkort
wordt deze activiteit in het midden van de hal gestart door groep 6.
Dus even uw netwerk aanboren om het aantal rollen eens flink op te schroeven.

Goede doelen

In de maand september gaan de kinderen van de bovenbouw flink aan de slag voor andere kinderen.
De groepen 5 en 6 gaan zich inzetten voor Jantje Beton, een landelijke organisatie die het spelen
van kinderen wil bevorderen.
De groepen 7 en 8 gaan aan de slag voor de aloude Kinderpostzegels, zodat ook zij geld op halen
om de situatie van kinderen te verbeteren.
Mooie doelen vinden wij!

Jeelo
In de agenda heeft u al kunnen lezen dat we al snel gaan starten met het nieuwe project ”Omgaan
met elkaar”, waarvan de afsluiting op vrijdag 27 september is.
In een aparte flyer, die bij de weekbrief wordt toegevoegd, vindt u meer informatie.
En natuurlijk vragen we weer of u met ons mee kunt denken. In het onderstaande overzicht ziet u
welke beroepen en talenten bij dit project passen.
Groep 1 en 2: samen spelen

kunstenaar, verhalenverteller, antidiscriminatiebureau, bureau voor jeugd en welzijn, judoleraar,
dramadocent, acteur, trainer sociale vaardigheden, poppenspeler

Groep 3 en 4: leven in een gezin

kunstenaar, verhalenverteller, iemand met een bijzondere familiesamenstelling, dierenpark, IVN,
NME, opa of oma, openluchtmuseum, organisatie met oud-Hollandspelen, kasteel, museum over
familiegeschiedenis

Groep 5 en 6: vrienden in een groep

kunstenaar, verhalenverteller, wijkwerker, Bureau halt, bureau voor jeugd en welzijn, dierenpark,
IVN, NME, historisch museum, journalist uit de jaren 60, activist uit de jaren 60, vormgever,
rapper, muzikant, dichter

Groep 7 en 8: waarderen van verschillen

kunstenaar, verhalenverteller, asielzoeker, journalist, humanist, christen, jood, moslim, hindoe,
oorlogsmuseum, antidiscriminatiebureau, overlevende Tweede Wereldoorlog, iemand met een
lichamelijke beperking, acteur

Dus kent u iemand die dit goed voor de kinderen zou kunnen doen en dit leuk vindt? Meteen
vertellen tegen de leerkracht, want dit zijn de belevenissen waarvan we smullen…

Groene schoolshirts
Altijd welkom… mocht u er nog een vinden

Aanwezigheid Henk (onverwachte omstandigheden voorbehouden)
Aanwezigheidsrooster Henk komende weken
(onverwachte omstandigheden voorbehouden)
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Afspraak van de week
Om anderen niet te storen, is het fijn dat het regelmatig rustig is in de school.
Deze week gaan we weer in training voor :
Het rustig lopen in de school…

De gymlessen en de roller
Met elkaar hebben we de afspraak gemaakt dat het wel heel fijn is als je, zeker als je groter bent,
na het gymmen met de deodorant aan de slag gaat.
De leerkrachten willen graag dat dit een roller is in plaats van een verstuiver. Na een x aantal
spraytjes is de zuurstof namelijk ver te zoeken als je de kleedkamer binnen gaat...

Computer

Muizen en oortjes: nog steeds niet iedereen...

Deze titel komt u vast bekend voor, want ook vorig jaar hebben we een oproep aan alle ouders van
alle kinderen via de weekbrief gedaan:
We willen dat ieder kind zijn/haar eigen muis en zijn/haar oortjes of koptelefoon heeft. In een
aantal groepen is dit al behoorlijk geregeld. Dat vinden we heel fijn. Immers voor de eigen
spulletjes wordt beter gezorgd.
Daarnaast hebben sommige kinderen ook voor hun concentratie een koptelefoon nodig, waarmee ze
zich beter kunnen afsluiten van de rest van de groep.
Ons streven is dus ieder kind: muis en oren!

Nieuws uit de groepen
Groepen 3 en 7
Sport

Op donderdag 26 september is er voor de geluksvogels die dan gym hebben - dat zijn de kinderen
van de groepen 3 en 7 - een rugbyclinic tijdens de gymles, geheel verzorgd door Oemoemenoe,
onze plaatselijke rugbyhelden.

Groepen 5 en 6
Op woensdag 4 september gaan de kinderen voor de laatste keer naar de tuintjes. Ze gaan eerst de
laatste gewassen oogsten en daarna maken ze hiervan een verrukkelijk soepje. Voor het recept
moet u niet bij omroep Max zijn, maar vraag het aan uw kind. Dat is natuurlijk een spetterende
finale waarmee de cirkel rond gemaakt wordt van zaaien naar smikkelen.

Groepen 5, 6 en 7
Schoolreis
De schoolreis voor de kinderen van de groepen 5,6 en 7 is bekend.
Op maandag 16 september gaan zij na een praatje in de klas om 8.45 uur met de bus naar Zeeland
Buitenland. Een outdoor evenement bij de Brouwersdam. Een aantal jaar geleden hebben we ervaren
dat dit ook echt een topschoolreis voor de kinderen is.
Om 16.15 / 16.30 uur verwachten wij weer terug te zijn.
Bij Zeeland Buitenland krijgen de kinderen een compleet stoer dagprogramma aangeboden:
een zinderende zwerftocht, een vrolijke vlottenbouwenworkshop en een combinatie van vrij spelen en
kanovaren tussen de kreken.
Per groep hebben ze een eigen parcours, zodat er veel contact in de groep met elkaar en de
leerkracht zal zijn.
Hoe spectaculair zal deze dag wel niet worden!!!

Groepen 7 en 8
We starten dit schooljaar weer met een typecursus voor de kinderen van groep 7 en nog enkele
leerlingen uit groep 8. De kinderen krijgen een brief mee met een activatiecode zodat ze, behalve
op school, ook thuis kunnen oefenen. Het beoogde doel is dat alle leerlingen voor het einde van dit
schooljaar hun typediploma halen!

Post/informatiekastje

Sportkennismakings flyer september
In een aparte bijlage vindt u de flyer van september waarin er voor de kinderen
kennismakingsactiviteiten gepresenteerd worden door verschillende sportclubs en verenigingen.
Cherry picking dus. En u weet het vast wel bewegen is belangrijk.

