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VERZAMEL KLEIN GELD voor de kleine prijsjes van onze super goedkope
kerstmarkt must haves….
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Jarigen
26 november
30 november
1 december

Mohammad, 10 jaar
Elise, 8 jaar
Jelice, 11 jaar
Henry, 4 jaar

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerling
Zoals u hierboven kunt lezen wordt op 1 december Henry 4 jaar. Hij komt onze school vanaf dat
moment versterken. Wij wensen Henry en zijn ouders van harte welkom op het Talent!

Algemeen

+

=

Effectieve leertijd
Een van de onderwerpen op onze studiedag van 18 november was: hoe bewaken we de effectieve
leertijd?
We vinden het belangrijk om kritisch te zijn op onze effectieve leertijd.
Daar hebben we natuurlijk als leerkrachten zelfs een belangrijke rol in, maar ook u als ouders kunt
daar aan bijdragen.
Daarom brengen we nog eens de schoolafspraken m.b.t. de start van de dag onder uw aandacht.
Start van de dag.
De bel gaat om 8.25u. Alle kinderen komen naar binnen. De schooldag start dus in feite om 8.25.
Alle kinderen worden dan dus geacht op school aanwezig te zijn, zodat de lessen op tijd kunnen
starten. Ouders zijn van harte welkom om mee naar binnen te komen en de kinderen naar de klas
te brengen.
Om 8.30u starten de lessen. Dat betekent, dat we van alle ouders dan verwachten afscheid te
hebben genomen, behalve in de kleutergroepen. Daar doen de ouders eventueel een activiteit met
hun kind, die door de leerkracht is klaargezet (dit telt mee als leertijd!). De leerkracht geeft een
signaal, waarop er wordt opgeruimd en de ouders nemen afscheid.
We hebben afgesproken, dat we voortaan niet alleen om 8.25 (signaal om naar binnen te komen),
maar ook om 8.30 uur een belsignaal laten horen als start van de lesdag.
Hier wordt een elektronische oplossing voor gezocht, dit kan dus nog even duren.
Met vriendelijke groet,
Henk Weemaes

Sinterklaas
Pepernoten bakken
De kinderen en het team van het Talent hebben gesmuld van de vurrukkelukku pepernoten die alle
groepen met behulp van de ouders en onder begeleiding van het AC gebakken hebben.
Slechts 1 x sloegen de stoppen letterlijk door! Maar dat krijg je met een oven, een afwasmachine
en een aantal tosti apparaten die aan het werk zijn.
Dank aan alle pepernotenexperts…

Schoenen op school avond, veel versierpieten kwamen langs!
Het was voor de kinderen een feestje om na het bezoek van de vele versierpieten in de klas te
komen. Helaas ging het met de hele school aftellen de mist in, omdat de kids werkelijk stonden te
springen om naar de rommel, hun schoen en de schoencadeautjes te kijken, die heel erg in de
smaak vielen. Er werd lang geoefend op balletje balletje, de verdwenen cent en het magische gat.
De klassencadeaus die we van de goedheilig man kregen vielen erg in de smaak. Het was wel raar
dat we een letter kregen die tot 4 december bewaard moet blijven. Wat zou Sint daar nu weer mee
bedoelen….?

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 gaan de Sint een handje helpen door het maken van
surprises. Die moeten in een vuilniszak met naam voor de ontvanger de dag ervoor op school
gebracht worden.
Het is voor kinderen heel belangrijk dat er voldoende aandacht besteed wordt aan de surprises,
want als de een met een in kranten ingepakte doos op schoot zit en de ander een compleet huis
met inbouwkeuken heeft… komt dat niet echt als eerlijk over.
Ook mag er geen geplette ontbijtkoek, kleverige klodders gel of behangplak in de surprise zitten,
want we willen geen vlekken maken, dus moet er gewerkt worden met droog materiaal!!
Veel succes gewenst, helpers van de Sint!!!

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…

Kerstkoor
Een mooie traditie van het Talent is het kerstkoor dat tijdens het kerstkoor een rondgang langs alle
dinerende kinderen maakt en hen uit volle borst toezingt.
Bent u een alt, sopraan, tenor of bas, heeft u het geluk om een kerstmanpostuur te bezitten of
bespeelt u de triangel...wij verwelkomen u graag in het Talentkerstkoor! U kunt zich opgeven bij
Marjan, groep 6.( Op de dinsdag te vinden in groep 5).

Vrijwillige ouderbijdrage
Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om te betalen? In de groepsapp van de klas van uw kind
kunt u dit nu ook met een ultramodern tikkie doen...Grijp je kans

Planten in de school..
Gevraaqgd: potten, onderschotels en...grote planten
De moeder van Nova Joan uit groep 6 heeft voor ons asielplanten opgehaald om de school een
beetje te vergroenen. Hij/zij staat te pronken op de kast!! En dit is nog maar het begin van de
vergroening van de school…
Linde en Digna, ouders van kinderen van groep 1 /2, gaan groene begeleiding aan kinderen geven.
In een volgende weekbrief hoort u hier meer over.
De eerste stap is het verzamelen van potten, onderschotels en grote planten...

Voetbalclinic

Wat hebben we geboft met de voetbalclinics die Youssef Ben Sallam aan de kinderen van het
Talent heeft gegeven. Het was zelfs in de hal te merken: er stond een lange rij om zijn
handtekening te krijgen.
Youssef werkt voor de knvb om zoveel mogelijk voetbal workshops te kunnen geven. Zelf speelt hij
in het nationale jeugdelftal.
Zelfs de juffen konden goed passen na zijn uitleg!

Jeelo
Zoals u gewend bent doen wij in de weekbrief een oproep om mee te denken over gastsprekers en
excursies. We hebben al een reactie gekregen voor 2 gastsprekers die een steen willen bijdragen…
Fijn!
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
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Afspraak van de week
Jassen en tassen aan de kapstok.

Computer
Typen

En natuurlijk kan er in de bovenbouw weer flink getypt worden!!! In groep 7 zijn er al 2 in module
10, 2 in 8 en nog 2 in 7 aan het rammelen op de toetsen. Elke dag een kwartiertje doet
wonderen...

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 7
Voor onze Jeelo kerstmarkt activiteit zijn wij op zoek naar:
● grote glazen potten: minstens mayonaisepotformaat
● schelpenzand
● hydrokorrels
● langzaam groeiende stekjes
U kunt vast wel raden wat o.a. wij gaan verkopen…
De verkoopkraker van 2 jaar geleden gaat weer in de aanbieding!!!

Post/informatiekastje
Bij deze weekbrief worden 2 extra bijlages gevoegd:
1. Sinterklaas in Klarenbeek
2. de sportkennismakingsactiviteiten voor december

