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Evi, 4 jaar
Fabiënne, 9 jaar
Rueban, 9 jaar
Megan, 7 jaar

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerling
Evi wordt donderdag 4 jaar, dat betekent dat zij het Talent komt versterken. Wij vinden het fijn
dat ze komt en wensen Evi en haar ouders veel plezier bij ons op school!

Algemeen
Rapporten

In de agenda heeft u kunnen lezen dat de rapporten weer aan de horizon verschijnen. Dit betekent
voor ons dat we graag deze week de mappen van de kinderen weer op school ontvangen. Er zijn er
nog een flink aantal te gaan.

Resultaat oudervragenlijst

Hartelijk dank voor het invullen van de oudervragenlijst.
Eenentachtig mensen hebben de lijst ingevuld. Fijn, dat u de moeite heeft genomen.
De opbrengsten bespreken we binnen het team en de MR en geven ons waardevolle informatie om
verder te werken aan een nog hogere tevredenheid.
In de bijlage die apart bij de weekbrief verstuurd wordt, vindt u ter kennisname alle resultaten.

Kinderkunstweek

Alvast een vooraankondiging:
Morgen, woensdag 3 maart, gaat de kinderkunstweek van start. Onder dit kopje van de weekbrief
houden we u digitaal op de hoogte van de kunstwerken van uw kind met als onderwerp: ‘Niet te
eten’ of wel Voedsel in de kunst. Dat loopt natuurlijk van het melkmeisje van Vermeer tot de
stillevens met pas gevangen verse vissen en vanitassen in de Romantiek. Kortom dat wordt smullen.

Voorstellen van Cyriel

Even voorstellen, mijn naam is Cyriel van Laar en ik kom een aantal dagen meelopen op het
Talent. Ik loop stage omdat ik de pabo doe. Eigenlijk ben ik al heel lang leraar, ik heb
geleerd om les te geven op de middelbare school en leer nu ook voor de basisschool.
Ik geef les in het voortgezet speciaal onderwijs. Op dit moment het Asteria College, een
school voor jongeren tussen de 12 en 18 met gedragsproblemen. Om ook te leren hoe het
werkt op een basisschool kom ik een aantal keer op de vrijdag meelopen. Tot de meivakantie
in groep 8 en daarna tot de zomer bij de kleuterklas. Na de zomer ook nog bij groep 3 en bij
de middenbouw. Ik heb er veel zin in en hoop veel bij jullie te kunnen leren.
Tot snel allemaal!

Nieuws uit de groepen
Groep 3

Groep 3 is heel hard aan het werk!
Toetsen en Cito’s, maar we wisselen het af met bewegen buiten en binnen. Energizers met fitness,
dansen en yoga! En als je heel veel inspiratie hebt, kun je nog een mooie brief op je letterbord
schrijven!

Groep 5

Complimenten bloemen!
De kinderen van groep 5 hadden een heel leuke complimenten opdracht. Ieder kind had een bloem
met hun eigen naam in het midden, daarna moesten ze stil door de klas lopen en een

compliment bij iemand in een bloemblaadje schrijven. Het was pas afgelopen toen alle bloemen vol
waren

Groep 7

Ontspannen tussen de toetsen door
De kinderen van groep 7 zijn dol op het letteralfabet van meester Anton. Regelmatig oefenen we
het letter abc maar dan bewegend Vaak mogen er woorden gevormd worden door middel van
bewegingen die we met galgje gaan raden. Een soort gratis doventolk door beweging cursus.
En om de spanning te verdrijven af en toe een groep massage in je eigen bubbel doet wonderen.

Post
Kids college

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen 2021, maar hoe werkt dat nou precies? Waarom
houden we in Nederland verkiezingen? Wat gebeurt er als je stemt? En hoe kun je zelf ooit in de
tweede kamer komen?
Op 10 maart om 15:00 uur, hebben we een speciaal Kids College met Tweede Kamerlid Niels van
den Berge! Niels komt oorspronkelijk uit Tholen, en zit voor de partij GroenLinks in de Tweede
Kamer. Ook aankomende verkiezingen staat hij weer op de lijst, dus hij kan je alles vertellen over
hoe de verkiezingen in hun werk gaan. Naast dat Niels over zijn ervaringen vertelt, is er ook alle
mogelijkheid om vragen te stellen!
Wanneer je je aanmeldt, krijg je een aantal dagen voor het Kids College een link van me
toegestuurd. Hiermee kun je op 10 maart via je webbrowser het webinar volgen. Bij de link die ik
verstuur, zal ik ook een korte uitleg geven.
Als je kind(eren) dit webinar willen volgen, stuur me dan een reply op deze mail, dan krijg je de
link en verdere informatie toegestuurd!
Groetjes,
Marieke van de Laar
Communications Officer UCR

