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Sanne, 4 jaar
Siri Rei, 5 jaar
Siem, 6 jaar
Zoë, 9 jaar
Flore, 8 jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerling
Sanne wordt morgen 4 jaar. Dit betekent dat zij een vast Talentje wordt! Wij wensen haar en haar
ouders van harte welkom op onze fijne school.

Algemeen

We denken ver vooruit:
Vakantierooster 2020-2021 (in heel Zeeland als zodanig vastgesteld/CPOZ):
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 19 februari 2021
Vrijdag 2 april 2021
Maandag 5 april 2021
Maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021
Donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021
Maandag 24 mei 2021
Maandag 26 juli 2021 t/m vrijdag 3 september 2021

HERHAALD BERICHT: Belangrijk!

Op 1 februari 2020 wordt bepaald hoeveel medewerkers we in het schooljaar 2020/2021 mogen
aanstellen. Ons schoolbestuur kijkt op die datum hoeveel kinderen er dan bij ons ingeschreven
staan en aan de hand van die telling krijgen we voor het komende schooljaar medewerkers
toegewezen.
Wordt uw kind vóór 1 oktober 2020 vier jaar en bent u voornemens om hem of haar aan te melden
voor onze school, dan vragen we u dat zo spoedig mogelijk te doen, maar in ieder geval voor 1
februari. Het is immers in ieders belang dat we zoveel mogelijk medewerkers mogen aanstellen.
Daarnaast vragen we u mensen in uw omgeving, waarvan een van de kinderen vóór 1 oktober vier
jaar wordt, op deze datum van 1 februari te attenderen. Hartelijk dank!

Talentwijzer: aanvulling

Helaas, helaas, ondanks zorgvuldige controle heeft een ouder, die heel goed het begrijpend lezen
beheerst, nog een gaatje ontdekt:
4 mei: studiedag, dit betekent dat de kinderen vrij zijn, maar de meester en de juffen heel hard
aan het werk zijn

5 mei: is de nationale feestdag: dan is iedereen in het basisonderwijs vrij, dus ook het Talent.

Luizen controleurs gevraagd

Na elke vakantie worden de bolletjes van de kinderen gecontroleerd. Dit gebeurt op de tweede
woensdag na de vakantie. Als er genoeg vaders/moeders/opa’s/oma’s zijn is dit een fluitje van een
cent en kunt u weer op tijd aan de koffie.
Omdat de groep wat uitgedund is, kunt u zich opgeven om mee te helpen bij Mariet, de moeder van
Finn uit groep 7: dus geef u snel op!!!

30 januari: het Talent staakt
Het team van het Talent heeft met elkaar afgesproken dat er gestaakt wordt voor beter onderwijs
op donderdag 30 januari.
De landelijke staking is uitgeroepen voor 2 dagen, maar vrijdag is er gewoon school en steekt het
onderwijzend personeel weer flink de armen uit de mouwen!

Kinderkunstweek
De draagbare binnenstebuitensokken van John Körmeling

We hinten u alvast. Tijdens de kinderkunstweek, een week waarin kunst een centralere plek krijgt
bij ons op school, kunt u binnenstebuiten sokken bestellen van deze kunstenaar. Waarschijnlijk
zullen latere generaties hierover spreken als een must have item!

Schoolfoto’s zijn nog beschikbaar
Beste ouders en verzorgers,
Dit jaar heb ik de schoolfoto's van uw kinderen mogen maken. Heeft u deze foto's nog niet
gezien/besteld? Ze zijn nog steeds online te bekijken/bestellen en ze worden binnen twee tot vijf
werkdagen aan u thuisgestuurd.
Om ze te kunnen bekijken heeft u destijds via school een brief van mij met uitleg en inloggegevens
ontvangen. Bent u betreffende brief kwijt of denkt u hem niet ontvangen te hebben en wilt u toch
de foto's bekijken, dan kunt u de inloggegevens opnieuw aanvragen. Klik hier en vul het
formuliertje in. U ontvangt dan per omgaande een e-mail met de inloggegevens. Ook de codes van
eerdere schooljaren zijn hier op te vragen.
Niet op de foto geweest?
Is uw kind niet op de schoolfoto geweest, dan probeer ik dat altijd in één van de dagen dat ik op
school ben op te lossen. Als dat niet gelukt is kunt altijd u een afspraak maken voor een gratis "vijf
minuten" fotoshoot in mijn studio in Wolphaartsdijk. U kunt daar hier een afspraak voor maken.
U kunt niet online betalen?
Het kan zijn dat u niet de mogelijkheid heeft om uw bestelling online te betalen. Hoe kunt u dan
toch uw foto's ontvangen? Wanneer u de bestelling geplaatst heeft krijgt u een email met ons
rekeningnummer. U maakt het bestelbedrag over. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch bij uw bank of
met een betaalkaart.
Zodra wij het bedrag van uw bestelling ontvangen hebben wordt deze per
omgaande gemaakt en verzonden.
Heeft u andere wensen? Bel of e-mail me. Alvast hartelijk dank voor uw
bestelling.
Met vriendelijke groet,
Eric Konings Fotografie

Jeelo
Zoals u al weet doen we een oproep aan de ouders om mee te denken over gastlessen en excursies.
Ideeën en het kunnen gebruiken van het netwerk van ouders zijn dus zeer welkom.
Voor dit project moet u denken aan de volgende eigenschappen of beroepen:
Groep 1 en 2
coach, filmmaker, aanbieders buitenschoolse activiteiten, ouders, iemand met een bijzonder
beroep, grootouders, scheidsrechter, organisator van feesten, iemand uit een heel groot gezin,
eigenaar restaurant
Groep 3 en 4
coach, fietsenmaker, automonteur, eigenaar oldtimer, vervoer museum, elektronicawinkel,
telefoonwinkel, expert nieuwe media, product ontwerper en -ontwikkelaar, kunstenaar,
botenbouwer, werf, booteigenaar, schipper
Groep 5 en 6
coach, ouders met beroepen uit diverse sectoren, beroepskeuzeadviseur, vakbond, historisch
museum, openluchtmuseum, archeoloog, arbo-deskundige, ontwikkelingsorganisatie, toneelspeler,
trainer presenteren
Groep 7 en 8
coach, historicus, oorlogsmuseum, veteraan, oorlogsslachtoffer, iemand uit een voormalige kolonie,
dichter, politicus, rechtbank, vluchtelingenorganisatie, gespreksleider, gemeenteraad,
secretaresse, trainer evalueren

Jeelo: afsluiting
Op vrijdagmiddag 14 februari: van half 2 tot half 3 wordt dit project afgesloten.
Onderbouw
De onderbouw gaat bij elkaar op bezoek om talenten en uitvindingen aan elkaar te laten zien
Bovenbouw
Voor de bovenbouw wordt een beroepenmarkt georganiseerd.
Ouders die zich hiervoor opgeven maken een standje waar kinderen informatie kunnen vragen of
een kleine activiteit kunnen doen. Zij bereiden dit voor met de kinderen van groep 5 en 6. De
kinderen van de groepen 7 en 8 komen langs met van te voren bedachte vragen.

De knie van Henk
Henks knie is autobestendig bevonden. Dit betekent dat hij elke dag een paar uur op school kan
komen en thuis driftig aan het bengelen, stretchen en squaten is om ook zijn fietsen in de
buitenluchtbrevet te krijgen.
Goed gedaan Henk en fijn dat we je weer zien.

De vergroening
Planten in de school..
Gevraagd: potten, onderschotels en...grote planten

De planken zijn al gezaagd, de touwen worden gemeten, de planten komen druppelsgewijs binnen.
Ook Evy’s papa uit groep 7, van het Groenrijk, gaat zijn best best voor ons doen!
Dit gaat opschieten dus!

Aanwezigheid Els / afwezigheid Henk
(onverwachte omstandigheden voorbehouden)
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Henk 9-10.30u
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Afspraak van de week
-

stoel aanschuiven als je de klas of de hal verlaat

Computer
Typen

Er zijn in groep 7 en in groep 8 ( nieuw!!) al twee typediploma’s gevallen… Matteo en SoFie uit 7,
Noah van J en Dante uit 8 hebben allebei zo veel en zo vaak getypt dat de hoofdprijs is gevallen.
Compliment waard, want en snelheid en nauwkeurigheid tellen allebei.
( Ook SoFie kan goed lezen: in de haast is er een ph ipv een f gekomen...sorry SoFie)

Nieuws uit de groepen
Behalve dat alle groepen druk bezig zijn met de toetsen is er geen apart nieuws per groep te
melden.

Post/informatiekastje

Bijlage Bredeschoolnetwerk Noord
In een aparte bijlage bij deze weekbrief vindt u de bijlage van het Bredeschoolnetwerk noord.
Hierin kunt u allerlei activiteiten vinden voor uw kind die in de maanden januari en februari
georganiseerd gaan worden.

Informatiekastje
1. Kinderfysiotherapie Kinderergotherapie Middelburg gaat verhuizen. Wilt u weten waar naar
toe? De Verhuiskaart ligt op het kastje bij de kamer van Lijda.
2. Ook op het kastje liggen folders van Cool2Bfit. Een programma voor kinderen met
overgewicht in de leeftijd van 8-13 jaar (samen met ouders).

