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Jarigen
16 november

Lucas, 12 jaar

17 november

Priya, 9 jaar

Allebei alvast van harte gefeliciteerd!

Algemeen

EU schoolfruit
Deze week start de EU schoolfruit actie. Uw kind krijgt dus op woensdag, donderdag en vrijdag
fruit/groente aangeboden. U kunt daar dan rekening mee houden.
P.S. De restjes worden eventueel maandag en dinsdag nog in de aanbieding gedaan

Afsluiting Jeelo project Verkeer:

Afgelopen vrijdag 8 november hebben de kinderen van groep 8 een heel parcours uitgezet op het
schoolplein: alle kinderen van de groepen 3 t/m 7 moesten in circuitvorm langs de 5
vaardigheidsproeven. Ze mochten pas verder als de truc gelukt was. Zoals u kunt zien, was dit een
heel leuke activiteit die de afsluiting van het Jeelo Verkeersproject vormde.
Goed gedaan kids!

Tekort aan luizenpersoneel
Ook op vrijdag 8 november werden de koppies van de kids gecontroleerd op de zeer ongewenste
hoofdluizen.
Aan het eind was er een jubelende luizenmoederclub: de hele school is nagenoeg luisvrij, iets wat
in het verleden zelden vertoond is.
Toch willen ze graag uitbreiding van de speurneuzen, want dat betekent echt dat er maar heel
weinig tijd mee is gemoeid: vele handen maken het werk immers stukken lichter. Zelfs in donkere
dagen...

Rapportgesprekken
Morgen, woensdag 13 november krijgen de kinderen de uitnodiging voor de rapportgesprekken mee.
het is zo gepland dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met uw aangegeven voorkeuren. We
verwachten volgende week alle ouders op de aangegeven tijd. Mocht dit plotsklaps toch niet
lukken, dan kunt u onderling ruilen.
Wij missen in verschillende groepen nog de rapportmappen. Wilt u die zo spoedig mogelijk
inleveren?

Vrijwillige ouderbijdrage ( herhaling)
Ieder jaar vinden er allerlei leuke evenementen plaats voor de kinderen: van paasei tot
Jeeloactiviteiten, van Mijter tot Kerstmannenmuts.
De ACtiviteiten Commissie organiseert deze kersjes op de schooltaart zo budgetvriendelijk
mogelijk, maar 1 x per jaar doen ze een beroep op u als ouder voor een bijdrage per kind.
In een aparte bijlage bij de weekbrief vindt u de brief van de AC, het bedrag per kind, een
betalingsregeling en het bankrekeningnummer van de AC.

Klassenouders
In het onderstaande overzicht vindt u de klassenouders van alle groepen.Vorige week kreeg Marieke
in de weekbrief het klassenouderschap in de schoenen geschoven, maar dit moet Catalijne, de
moeder van Steijn zijn. die voor groep 7 aan de slag zal gaan.
Sorry voor de omwisseling.
Groep

Klassenouder(s)

1/2 Monique
Lesli

Evelien: de moeder van Siem
Valmira: de moeder van Mila

1/2 Sigrid
Grazia

Yvonne: de moeder van Lena
Christina: de moeder van Sofie

3

Susan: de moeder van Fee
Edith: de moeder van iris

4

Susan: de moeder van Bente
Maria: de moeder van Fabiënne

5

Bram: de vader van Sem

6

Els, de moeder van Tijn
Marianne: de moeder van Gijs

7

Patricia: de moeder van Sofie
Catalijne: de moeder van Steijn

8

Eveline: de moeder van Teun

De MR
Gedurende enkele weken heeft er in de nieuwsbrief een oproep gestaan voor een nieuw lid voor de
oudergeleding van de MR door het vertrek van Margo van den Oord. Op deze oproep zijn
verschillende reacties gekomen en uiteindelijk zijn er 2 ouders geweest die zich kandidaat hebben
gesteld. In principe zouden er daardoor verkiezingen gehouden moeten worden, maar we hebben er
als MR voor gekozen om beide kandidaten te vragen om plaats te nemen in de MR.
Eind van het schooljaar gaat het jongste kind, Thom, van Daniëlla Peterse (voorzitter MR) naar het
voortgezet onderwijs en zal zij dus afscheid gaan nemen van de MR. Daniëlla heeft daarom
aangegeven dat zij tot het eind van het schooljaar wel als voorzitter betrokken wil blijven bij de MR
maar haar advies- en instemmingsrecht wil overdragen aan de 2e kandidaat. Zo hoeven er dan nu

geen verkiezingen georganiseerd te worden, hoeft er na de zomervakantie niet weer een
wervingscampagne opgezet te worden en krijgen beide nieuwe leden even de tijd om “erin te komen”.
Vanaf het eerstkomende overleg op 28 november a.s. zullen Eric Koopmans en Gerald Raucamp de
MR komen versterken. Vanaf dat moment zal de MR er als volgt uitzien;
Personeelsgeleding:

Marjan Rouw
Wilma van der Does (secretaris)
Philip Struijk
Oudergeleding: Ellen Alewijnse
- moeder van Sterre (groep 5) en Tijn (groep 1/2)
Eric Koopmans
- vader van Jelle en Lola, groep 1/2
Gerald Raucamp
- vader van Kai, groep 4
(Daniëlla Peterse
- moeder van Thom, groep 8)
Hieronder zullen Eric en Gerald zich voorstellen:

Met zijn allen denken we in de MR positief kritisch mee over verschillende schoolzaken waarmee we
een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs binnen het Talent. We hebben ten aanzien
van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden.
Indien u punten heeft m.b.t. het beleid of de besluitvorming van het Talent die u graag in de MR
besproken wilt zien dan kunt u uiteraard één van de MR-leden benaderen of uw punt mailen naar:
mr-talent@archipelscholen.nl Eén van de MR-leden kan u dan (indien nodig) nog om aanvullende
informatie vragen zodat het punt bij het volgend overleg besproken kan worden.
De MR ( in een bij de weekbrief gevoegde bijlage kunt u Eric zien die niet digitaal vertekend is!)

Sinterklaas

Op zaterdag 16 november komt de goed heilig man met de stoomboot weer in ons land. Dat wordt
feest voor groot en klein met een heel programma aan activiteiten:
Schoolversieren
Op vrijdagochtend 15 november om half 9, direct na de start van de school, wordt de school in
sinterklaassfeer gebracht! Er worden pakjes gemaakt, de sfeerhoekjes komen in Sinterklaassfeer,
de Sintslingers worden opgehangen. Via de weekbrief en de klassenouders doen we een beroep op
ouders om hierbij te helpen, want we willen natuurlijk een te gek sfeertje op school in deze steeds
donker wordende dagen.
Pepernoten bakken
Vanaf dinsdag 19 november gaan alle klassen met de hulp van ouders en begeleid door het AC aan
de slag met het maken van heerlijke pepernoten. De speculaasgeur drijft door de school, de niet
bakkende kinderen krijgen plotseling vreselijke honger… Per groep hoort u hoeveel ouders nodig
zijn in de groep van uw kind.
Schoenen op school avond, de pieten komen langs
Op 25 november nemen alle kinderen hun schoen mee naar school, de pieten komen langs om ze te
vullen, ze pakken die avond de pakjes in en verstoppen het klassencadeau..
Sinterklaas is jarig
De drukbezette goed heilig man viert zijn verjaardag bij ons op het Talent op woensdag 4
december.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben de Sint een handje geholpen door het maken van
surprises. Die moeten in een vuilniszak met naam voor de ontvanger de dag ervoor op school
gebracht worden.
Dag Sinterklaas, welkom kerstman
Op vrijdagochtend weer om half 9 wordt de school ontsint en maken we ons op voor de kerstman:
de lichtjes, de bomen, de ballen doen hun entree in beide hallen en in de klas…

Jeelo
Morgen, woensdag 13 november start het nieuwe Jeelo project: omgaan met geld. Zoals u gewend
bent doen wij in de weekbrief een oproep om mee te denken over gastsprekers en excursies.
Hieronder vindt u een lijst waarin ideeën per groep verzameld zijn.
Groep 1 en 2

bank, winkeliersvereniging, groenteboer, bakker, supermarkt, kledingwinkel,
poppenkastspeler, reclamemaker, verkoper in een winkel, mediacoach, verzamelaar die
ruilbeurzen bezoekt, Wereldwinkel, marktkoopman, etaleur

Groep 3 en 4

bank, winkeliersvereniging, speelgoedwinkel, speelgoedmuseum, streekmuseum,
instelling voor ouderen, NIBUD, mediacoach, reclamemaker, kassamedewerker,
marktkoopman, kringloopwinkel, Wereldwinkel, etaleur
Groep 5 en 6

bank, winkeliersvereniging, NIBUD, tiener met zakgeld, winkelier, kassamedewerker,
geldmuseum, verkoper, reclamebureau, mediacoach, etaleur, dienstverlener
Groep 7 en 8
bank, winkeliersvereniging, verkoper, Consumentenbond, reclamemaker, mediacoach,
NIBUD, ondernemer, instantie sociale voorzieningen, voedselbank,
uitkeringsgerechtigde, goede doelen, sponsor, werver sponsoren

Dankjewel Vrije School

Vandaag, dinsdag 12 november, hebben we als Talent een bezoekje gebracht aan de Vrije School.
Enige weken geleden hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 de voorstellingen van de
karavaan van Nicole en Martin mogen bezoeken op uitnodiging van de Vrije School. De Activiteiten
Commissie en de school hebben de kosten samen gedeeld.
Als team vinden we het heel belangrijk dat kinderen hun dankbaarheid tonen voor wat hen gegeven
wordt.
Zo heeft elk kind van elke groep een mini bedankkaartje gemaakt met iets leuks, bijzonders van de
voorstelling. Deze bedankjes zijn gebundeld tot een boekje, de boekjes zijn aan de ‘ ḧengel ‘
vastgemaakt, een attribuut van een van de voorstellingen, en die hebben de kinderen naar de vrije
school gebracht, waar ze heel blij waren met ons gebaar.

Inlogcodes schoolfotograaf
Het gonsde al geruime tijd, maar deze week verwachten we de inlogcodes van de schoolfotograaf
te krijgen… toch weer een momentje je kind een jaar ouder te zien op een officiële foto…

Aanwezigheid Henk (onverwachte omstandigheden voorbehouden)
week 11 nov-15 nov

week 18 nov. - 22 nov.

ma 11

-

ochtend Omnibus
middag Talent

ma 18

-

Talent (studiedag)

di 12

-

ochtend Talent
middag Omnibus

di 19

-

ochtend Talent
middag Omnibus

wo 13

-

ochtend Omnibus
middag Talent

wo 20

-

ochtend Omnibus
middag Talent

do 14

-

ochtend Talent
middag Omnibus
16u Archipel stuurgroep
muziek

do 21

-

Omnibus (inspectiebezoek)

vr 15

-

ochtend Omnibus
middag Talent

vr 22

-

ochtend Omnibus
middag Talent

Afspraak van de week

Rustig en goed werken in de hal.

Computer
Typen

En natuurlijk kan er in de bovenbouw weer flink getypt worden!!! In groep 7 zijn nu geen 2 maar 5
kinderen in module 7 aan het rammelen op de toetsen. Elke dag een kwartiertje doet wonderen.

Jeelo
Materiaal

Nieuws uit de groepen
Groep 3 t/m 8

Bij het volgende Jeelo project over geld hebben we een aantal spullen nodig:
- Speelgoedboeken/folders (van de speelgoedwinkels)
- eierdozen
- schoenendozen
- kleine doosjes
- kranten
Je kunt deze spullen inleveren bij 1 van de juffen.

Groep 8

Vorige week donderdag (7 november) zijn we door Anjali uitgenodigd voor het bezoek van een beurs
over zorg en technologie in het Van der Valk hotel..De kinderen hebben een hele presentatie gehad
van 21e eeuwse vaardigheden, waarin ze zeer geinteresseerd waren. Kortom een succes! Dank
Anjali en meefietsers.

Post/informatiekastje
Informatie gezondheid en loden waterleidingen
Van de GGD kregen we deze informatie met de vraag die met u te delen:
Op woensdag 6 november, zijn er twee rapporten verschenen over de gezondheidsrisico’s van loden
leidingen. Deze informatie is belangrijk voor ouders van (jonge) kinderen, daarom sturen wij u deze
informatie.
Waar gaat het over? Kraanwater kan te veel lood bevatten in huizen met loden leidingen en in
woningen met nieuwe kranen of drinkwaterinstallaties. Dit is al langer bekend, maar er waren
nieuwe inzichten over lood in drinkwater. Vanwege deze nieuwe inzichten is onderzocht of de
bestaande adviezen moeten worden aangepast.
De belangrijkste conclusie van beide rapporten (RIVM en Gezondheidsraad) is dat de bestaande

adviezen grotendeels hetzelfde blijven. Er zijn wel risicogroepen bijgekomen.
Het belangrijkste advies blijft om loden leidingen te vervangen.
Zwangere vrouwen, flesgevoede zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar in woningen met loden
leidingen krijgen het advies flessenwater te gebruiken. De leeftijd van de kinderen is uitgebreid van
6 tot en met 7 jaar.
Kinderen vanaf 8 jaar en volwassenen kunnen tot een bepaalde hoeveelheid kraanwater gebruiken
waarbij het water wel na lange stilstand (ongeveer 8 uur) goed (ongeveer 2 minuten) moet worden
doorgespoeld.
Volwassenen die veel loodhoudend kraanwater drinken (meer dan 2 liter per dag) lopen risico op
nierschade of een licht verhoogde bloeddruk.
Goed doorspoelen is ook het advies de eerste drie maanden bij een nieuwe drinkwaterinstallatie in
huis. Voor een nieuwe kraan is het advies om die de eerste drie maanden bij elk gebruik voor
consumptie eerst tien seconden te laten doorlopen.
Voor meer informatie zie de website en bijgevoegd stroomschema.
Met vriendelijke groet,
Ard van Pelt, Adviseur Milieu en Gezondheid
Team Medische Milieukunde
www.ggdzeeland.nl

