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Van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerlingen
Deze week zijn Hafsa en Zeynep Sura bij ons op school begonnen. We wensen beide zussen en hun
ouders veel plezier bij ons op school! Welkom op het Talent.

Algemeen
Groep 3 weer compleet op school
Gelukkig kregen alle geteste kinderen in groep 3 een negatieve testuitslag. Zij mochten maandag
dus weer naar school.

Doelgerichte actie!

We zijn superblij met ons gerenoveerde doel op het plein. Afgelopen zaterdag hebben de papa en
oom van Thyra uit groep 1 vakwerk afgeleverd.
Gewapend met lasapparatuur en schilderspullen hebben ze de hele dag geklust met - zoals u ziet een schitterend resultaat.
Hartelijk dank namens alle Talent-voetballertjes (en dat zijn er heel wat). En ook hartelijk dank
namens het personeel: geen tiewraps meer of festonsteken om het steeds slechterwordende
doelnet op zijn plaats te houden. Het ziet er top uit!

1 April géén studiedag
Voor alle zekerheid: aanvankelijk was 1 april aangemerkt als studiedag. Deze studiedag hebben we
echter geschrapt uit de jaarplanning. Op die dag gaan de kinderen dus gewoon naar school. En dat
is GEEN GRAP.

Kinderkunstweek

Bij de start van de kinderkunstweek heeft uw kind een inschrijfformuliertje gekregen, waarop u als
ouder aan kon geven dat u het kunstwerk van dit jaar, nl. het Ei, wil aanschaffen.
Aanstaande vrijdag moeten de papieren bij Marjan uit groep 6 ingeleverd worden…

GVO en HVO
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen en ook in onze Jeelo-projecten schenken wij
aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij
leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen
die er zijn en blijven hierin als openbare school neutraal.
Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en normen
ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen. Het vergroten
van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze complexe wereld en ook hun
zelfvertrouwen. De GVO- en HVO-docenten zijn speciaal opgeleide en les bevoegde vakleerkrachten
(Ruben Keijts voor GVO en Miriam Meyrer voor HVO). Zij passen gevarieerde lesmethoden toe,
aangepast aan de leeftijd en de belevingswereld van uw kind.
Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze vormingslessen. De lessen vinden wekelijks plaats en
duren 3 kwartier. Wij roosteren de lessen zo in dat uw kind geen kernvakken mist. Meer informatie
over GVO en HVO kunt u vinden op de website van GVO en HVO: www.gvoenhvo.nl
vanaf groep 3 kunt u voor uw kind godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO)
aanvragen. U kunt kiezen uit:
• humanistisch;
• protestants-christelijk;
Uw keuze geldt alleen voor het komende schooljaar. Ieder jaar kunt u opnieuw kiezen of u uw kind
GVO of HVO laat volgen. GVO en HVO zijn vrijwillig te volgen vakken. De ouders van kinderen uit
groep 2 (volgend jaar groep 3) krijgen deze week een brief met een aanmeldingsformulier voor HVO
of GVO. De ouders van de groepen 3 of hoger hoeven alleen een mailtje te sturen naar
talent@archipelscholen.nl als ze volgend jaar willen switchen. Blijft het zoals het nu is? Dan hoeft u
dus niets te doen.

Ouder tevredenheidsmeting
In de grafieken hieronder vindt u de resultaten van de ouder tevredenheidsmeting, die we onlangs
hebben afgenomen.
Drieëntachtig ouders hebben de vragenlijst ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank.
We hebben gisteren de resultaten besproken in de MR.
Het algehele beeld is positief. Dat vinden we uiteraard heel fijn.
Er zijn ook ouders die op sommige vragen een negatieve score hebben ingevuld.
Daar willen van leren en bekijken hoe het soms beter of anders kan, want we streven naar zo hoog
mogelijke tevredenheid.
Daarom nodigen we u uit om - als u dat wilt - aan te geven op welk punt u kritisch was en wat u

graag anders zou zien willen zien.
Stuurt u in dat geval een beknopt mailtje naar henkweemaes@archipelscholen.nl.
Zo hopen we meer concreet te krijgen welke verbeterwensen er zijn.

Nieuws uit de groepen
Groep 1

Het voorjaar komt eraan...
De kleuters werken rondom het thema lente/ Pasen. In groep 1/2 b zijn ze bezig met het maken van
kuikentjes en mooie tekeningen die horen bij het prentenboek:" Kom uit het ei kleintje". De
gezelligheid en het knutselplezier stralen er vanaf. En het goede nieuws is…. voor het Pasen is mag u
ervan genieten in uw woonkamer.

Groep 3
Pas op voor de gezinsgeheimen…

Ja, zodra uw kind kan schrijven krijgt het weer een platform voor alle familiegeheimen. Laura
deelde dit epistel met ons, hij is te leuk om hem niet door te delen.

Kinderkunstweek 5,6,7

Iedereen is druk bezig geweest met kunst, kunststukjes, kunstwerken, kunstig bezig zijn wat geen
koud kunstje was!
Zoals beloofd in vorige weekbrieven bieden wij u nu een enorme hoeveelheid kijkplezier aan van
een aantal groepen.
Filmpjes van de groep van uw kind zijn via Parro al op de deurmat gevallen, zoals bijvoorbeeld van
de kleutergroepen en van groep 8.
In onderstaande links vindt u met name foto’s van kinderkunstweekkunstwerken en teksten van de
kids.
Dit staat natuurlijk garant voor heeeeeeel veeeeeel bijzondere momenten. Misschien wel leuk om
samen met uw kind te bekijken, die zal er waarschijnlijk nog een heleboel bij kunnen vertellen.

Groep 5

Zie voor meer foto’s van groep 5 deze link: https://myalbum.com/album/tBXeuJkBQKu9

Groep 6
En voor groep 6 kijk op deze link: https://myalbum.com/album/wHkmLnXFwVRZ

Groep 7
https://docs.google.com/presentation/d/1XYbAtScGZBqsSfGGn4uDSdEqIadcUKoU3xXxqvKzAzI/edit?
usp=sharing. Er is aan de openstelling van de link geknutseld...

Schoolfruit
Deze week mogen de leerlingen genieten van:

Sinaasappel

Waspeen

Post
is deze week niet langs geweest...

Appel

