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Zoë, 10 jaar
Flore, 9 jaar
Madelief, 9 jaar
Lucas, 9 jaar
Ahi Rea, 9 jaar
Hagar, 6 jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerlingen
Vanaf 1 februari komen er 3 nieuwe leerlingen bij op het Talent. In groep 8 Mitchel, in groep 5
Jennifer en in groep 1 Richenna.
Wij wensen hen en hun ouders heel veel plezier op onze school!

Algemeen
Ouder-enquête afstandsonderwijs

Hartelijk dank voor uw medewerking aan de enquête, die we vrijdag hebben uitgezet over het
afstandsonderwijs.
Negenenzestig mensen hebben hierop gereageerd. Hieronder ziet u de resultaten. Uiteraard hebben
we uw opmerkingen over uw eigen kinderen hier weggelaten.
De algehele conclusie mag zijn, dat we bij de meerendeel van de ouders een grote mate van
tevredenheid zien over de invulling van het afstandsonderwijs.
We hopen natuurlijk alleen wel, dat we het snel weer achter ons kunnen laten en dat we de
kinderen snel weer op school kunnen verwelkomen.
Ondertussen hebben we ook veel respect en waardering voor uw inzet om het thuisonderwijs zo
goed mogelijk te laten verlopen. Nog even volhouden.....

Letterfeest groep 3

De kinderen van groep 3 kregen vandaag onverwacht "stoepbezoek" van Laura en stagiaire Minou,
getooid met feestelijke muts en slinger. Want het was feest! Letterfeest om precies te zijn.
Alle kinderen van groep 3 kennen nu alle letters en dat moest gevierd worden.
Ze brachten voor alle kinderen een verrassing, die ze voor de deur legden en vervolgens
feliciteerden ze de kinderen even persoonlijk met hun kersverse letterdiploma!

Bovendien kon Minou zo toch even persoonlijk gedag zeggen omdat haar stage er helaas opzit. We
wensen Minou veel succes en bedanken haar voor haar prima stage op het Talent.

Telefoons op school
Als wij weer terugkomen met alle leerlingen op school willen we een oude regel nieuw leven
inblazen, namelijk het Inleveren bij binnenkomst van alle telefoons van de leerlingen. Wij zorgen
voor veilig opbergen. Na schooltijd krijgt ieder kind uiteraard zijn telefoon terug. Wellicht kunt u
uw zoon of dochter hierop voorbereiden.

Post

We ontvingen van Welzijn Middelburg twee berichten om met u te delen:
1. Beste ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind wil graag sporten, op muziekles, streetdance, schilderen of aan theater doen? Is er thuis
(te) weinig geld en is het voor u moeilijk om de kosten te betalen?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We betalen voor kinderen en jongeren (0 t/m 18 jaar) de
contributie/het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van
een instrument.
Wilt u hierover meer informatie of een aanvraag indienen, neem dan gerust contact op met:
Marjan Ouwerkerk | Welzijn Middelburg 06-24549910 m.ouwerkerk@welzijnmiddelburg.nl of
Lianne de Groot | Welzijn Middelburg 06-46218656 l.degroot@welzijnmiddelburg.nl
We helpen graag!
2. Ook in week 5 spelen we buiten, want buitenspelen is GEZOND!
Tijdens de lockdown zijn de Buurtsportcoaches van Welzijn Middelburg te vinden op verschillende
pleinen en velden binnen de gemeente Middelburg met Sport & Spel activiteiten na schooltijd. Deze
activiteiten zijn voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool. Super tof, deze week zijn er
dansworkshops vanuit Kunsteducatie Walcheren toegevoegd aan het programma!

Deelname is gratis en voor sommige activiteiten is aanmelden verplicht, anderen zijn op instuif.
Bij slecht weer gaan de activiteiten NIET door! We informeren hierover via onze social media
kanalen:
Facebook: https://www.facebook.com/samenactiefmiddelburg
Instagram: https://www.instagram.com/buurtcoachesmiddelburg
Het volledige programma vind je op onze website:
https://www.welzijnmiddelburg.nl/sport-spel/week-5

