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Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerling
In de herfstvakantie wordt Liam 4 jaar. Dit betekent dat hij na de vakantie onze school komt versterken.
Wij wensen Liam en zijn ouders veel plezier op het Talent.

Algemeen
Nationaal Schoolontbijt
Bord/Beker/Bestek meenemen
Op vrijdag 5 november doen wij weer mee met het Nationaal Schoolontbijt. Uw zoon en of dochter
krijgt een heerlijk ontbijtje voorgeschoteld. Alle informatie staat in de folder die we meesturen met
deze weekbrief.

Oproep Activiteiten Commissie

De activiteitencommissie van het Talent (de AC) zoekt nieuwe ouders die willen meedenken
en helpen bij het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. Denk aan:
Schoolfotograaf, sinterklaas, kerst- en lentefeest, koningsspelen en zomerfeest.
De AC bestaat nu uit 6 ouders + 2 leerkrachten van school. 2 ouders gaan de AC verlaten
omdat hun kinderen in groep 8 zitten. We komen zo 4x per jaar bij elkaar en werken veel
met draaiboeken waar praktische zaken in staan. In de praktijk komt het er op neer dat je bij
1 a 2 activiteiten echt actief betrokken bent bij het bedenken en voorbereiden. Uiteraard
kijken we altijd wat er met jouw eigen situatie of werk gecombineerd kan worden. Bij de
uitvoering krijgen we hulp van de klassenouders en andere ouders/verzorgers van school.
Vind jij het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen van deze activiteiten, of wil je
alvast eens meekijken bij de komende sinterklaas en kerstvoorbereidingen, of wil je verder
informatie?
Meld je dan aan bij onze voorzitter Anjali Geensen (moeder van Finn groep 6). 06-44454022.
Je kunt haar, of 1 van de andere AC-leden ook altijd aanspreken op schoolplein.

Caroline, Alina, Anjali, Linda, Bianca en Heidy

Klassenouders
Ook groep 8 heeft haar klassenouder gevonden.
Hieronder nogmaals alle groepen met hun aanspreekpunten:
Groep

Klassenouders

1a/2a

Evelien: de moeder van Doris en Barbara: de moeder van Sofie

1b/2b

Kim: de moeder van Tess en Nathalie: de moeder van Evi

3

Sylvia: de moeder van Kjelt en Suzanna: de moeder van Juno

4

Edith: de moeder van Iris en Yvonne: de moeder van Lena

5

Freike: de moeder van Matthew en Sylvia: de moeder van Fee

6

Mieke: de moeder van Flore en Eva: de moeder van Olivia

7

Bram: de vader van Sem

8

Marianne: de moeder van Gijs en Els: de moeder van Tijn

Afsluiting kinderboekenweek
Het was dit jaar met de kinderboekenweek gelukkig weer een beetje terug naar normaal.
Zo hebben we vorige week een foto van het team gepresenteerd, waarin iedereen zijn gedroomde
toekomstige beroep mocht laten zien. We zijn het ongetwijfeld met elkaar eens dat dit een fantastisch
beeld opleverde.
Ook hebben we alle leerkrachten laten zien die in een andere groep lekker aan het voorlezen waren.
De afsluiting van de kinderboekenweek was dit jaar de lekker lang lezen middag. Heerlijk om helemaal
op te kunnen gaan in je verhaal. Dat er genoten werd is duidelijk te zien.

Luizenpluizen

Op de woensdag na de herfstvakantie is er weer luizencontrole. We zoeken hulpouders hiervoor.
Heb je een uurtje over? Meld je dan even bij de leerkracht.

Jeelo
Leren voor later (herhaling)
Mocht u iemand kennen die één van de onderstaande beroepen heeft en het leuk vindt om hierover in de
klas te vertellen: ze zijn van harte welkom!
Groep 1-2
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 3-4
coach, fietsenmaker, automonteur, eigenaar oldtimer, vervoer museum, elektronicawinkel,
telefoonwinkel, expert nieuwe media, product ontwerper en -ontwikkelaar, kunstenaar,
botenbouwer, werf, booteigenaar, schipper
Groep 5-6
coach, ouders met beroepen uit diverse sectoren, beroepskeuzeadviseur, vakbond, historisch
museum, openluchtmuseum, archeoloog, arbo-deskundige, ontwikkelingsorganisatie, toneelspeler,
trainer presenteren
Groep 7-8
coach, historicus, oorlogsmuseum, veteraan, oorlogsslachtoffer, iemand uit een voormalige kolonie,
dichter, politicus, rechtbank, vluchtelingenorganisatie, gespreksleider, gemeenteraad, secretaresse,
trainer evalueren

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Kleding gevraagd
We willen geen hoeden en petten of damescorsetten, maar de
verschonings bak van de kleuters is leeg.
Met name de afdeling onderbroeken is gapend leeg.
En een boxer of onderbroek is toch een essentieel onderdeel
als er een ongelukje gebeurd is.

Heel erg bedankt!

Alle kleuters en de drie juffen willen de familie Botter heel erg bedanken. Vader heeft urenlang in zijn
schuurtje gestaan om bakken te maken voor de Haagse set. Een leek zou zeggen: “Oh, blokkendozen.”
In het onderwijskundige jargon is dit materiaal voor wiskundige initiatie oftewel voorbereiding voor
meetkunde.
Ze zijn ook nog eens als cadeautje aan de school geschonken. U kunt ze bewonderen in de kleuterhal.

Groep 5
Aptoniemen
Het is toch niet te geloven dat de kinderen in groep 5 al met taal bezig zijn om aptoniemen te
bedenken. ‘Huh’, denkt u misschien en u krabt van vertwijfeling en onwetendheid op uw hoofd. We
noemen even de voorbeelden die de kinderen bedacht hebben, dan zal er vast een lichtje gaan branden.
Matthew Koopmanschap die heeft een winkel, Lisa Blaadje is boswachter, Yvonne Ras fokt honden,
Simone Plaatje is fotomodel, Anneke Bootsgezel werkt bij het veer naar Breskens, Jan Boeken vindt u bij
de jeugdliteratuur en Lily Beest is dierverzorgster…
In het echte leven kennen wij natuurlijk Peter Winnen, de bekende sporter, Diana Woei van het
weerbericht en de heer Baksteen van de pilotenvakbond
Dus we zijn nooit te oud om te leren wat een aptoniem is.

Post
Activiteiten tijdens de herfstvakantie
Ook deze schoolvakantie organiseren diverse organisaties tal van leuke activiteiten voor de kinderen! Zo
worden er activiteiten georganiseerd door de ZB, Speelhof Hoogerzael, Optisport, Kinderboerderij de
Klepperhoeve, TTC Middelburg en Welzijn Middelburg.
Kinderen kunnen broodjes bakken op het kampvuur, pompoenen uithollen, zeemeerminzwemmen,
deelnemen aan diverse sporten en nog veel meer!
De folders zullen in een aparte bijlage nagezonden worden.

Tips voor activiteiten met kinderen
Rondleiding Buitenplaats Ter Hooge
Klik hier voor meer informatie over Ter Hooge

Sterrenwacht Philipus Lansbergen
Klik hier voor meer informatie over de Sterrenwacht

Opvoedvraag:
Alle ballen in de lucht houden, hoe ga je als ouder om met opvoedstress?

(Stuk uit de Volkskrant van Anna van den Breemer, 12 oktober 2021)
‘De algemene opvoedregel is: scheld je kinderen niet uit en sla ze niet. Maar weet je, ik heb beide
gedaan’, zei de Engelse acteur Martin Freeman in een interview. ‘Ik heb waarschijnlijk twee keer
geslagen, maar ik heb ze meer dan twee keer kleine fuckers genoemd.’ Was het een slimme marketingtruc voor zijn tv-serie Breeders (te zien op Ziggo), over een gestresst koppel met twee kinderen, of was
hij oprecht openhartig over zijn ervaringen als vader? Hoe dan ook, volgens Freeman moeten we
eerlijker zijn over hoe moeilijk en stressvol het ouderschap is. Dit roept de vraag op: hoe ga je als ouder
om met opvoedstress?
Dit zeggen de deskundigen
‘Opvoedstress is iets van alle tijden’, zegt Carolien Gravesteijn, Lector Ouderschap & Ouderbegeleiding
aan de Hogeschool Leiden. Toch is er ook een verschil. ‘Vroeger werd opvoeden gezien als iets van ons
allemaal. Ging het niet goed met een kind, dan bemoeiden de leraar en buurvrouw zich er ook mee.
Tegenwoordig zijn we individueler ingesteld, waardoor ouders het gevoel hebben er alleen voor te
staan.’ De Amerikaanse website The Atlantic muntte het begrip YOYO (‘you’re on your own’) om het
huidige ouderschapsklimaat te beschrijven.
De vele opvoedtips die worden opgediend via de media – hier voelt uw redacteur zich enigszins aangesproken – helpen niet altijd. ‘Ouders hebben het gevoel dat ze het perfecte kind kunnen opvoeden,
als ze maar hun best doen’, vervolgt Gravesteijn. En in het verlengde daarvan: het ligt aan de ouder als
het minder goed gaat.’ Die maakbaarheid is een mythe. ‘Genen, temperament en omgeving spelen ook
een belangrijke rol.’
Ouderschap is jongleren luidt de titel van het boek dat Gravesteijn schreef. Volgens haar is het jammer
dat de nadruk vaak ligt op slechts één bal: de opvoeding. Uit haar onderzoek, waarvoor ze met haar
team sinds 2015 ruim vijfhonderd ouders volgt, blijkt dat moeders en vaders worstelen met andere
zaken, zoals de partner-relatie, financiën en de combinatie van werk en gezin. ‘We zouden meer
moeten inzoomen op de levensvaardigheden voor ouders dan op de opvoedvaardigheden: hoe houd je je
relatie goed? Hoe vraag je om hulp in een levensfase waarin je netwerk vaak juist kleiner wordt? Hoe
ontwikkel je meer zelfvertrouwen?’

Hoe pak je het aan?
Wanneer je als ouder de stress voelt opborrelen, beveelt journalist Franke van Hoeven in het boek Ik
denk dat ik het wel kan: alles wat je als kersverse moeder wil weten voor een relaxed eerste jaar de
Amerikaanse auteur David Vienna aan, voor ‘de enige opvoedkundige les die ik werkelijk vertrouw’. Die
luidt: Calm The Fuck Down, niet geheel toevallig ook de naam van zijn bestseller. ‘Deze opvoedmethode
is er niet om je kind weer waterpas te krijgen, maar jou. Want soms kun je je kind niet onder controle
houden. Dus je kunt maar beter een beetje soepel door lastige situaties heen bewegen.’
In haar boek voert Van Hoeven schrijver Arjen van Veelen op, die tips geeft om thuis de taken en vrije
tijd slim te verdelen. Zoals: maak die planning ‘als je in een vrolijke bui bent’, dus niet wanneer er veel
chagrijn is. En: ‘Ook het plannen van taken is al een taak op zich.’ Onderschat dit gedeelte dus niet.
‘Goede zorg voor jezelf als mens betekent goede zorg voor je kind. Wetenschappelijk onderzoek toont
dit keer op keer aan’, zegt Carolien Gravesteijn. Tijd voor jezelf nemen is dus niet zelfzuchtig. ‘Ga om
tafel zitten met je partner en bespreek wat je nodig hebt. Wil je een avond in de week sporten? Plan
het in, zoals je met collega’s het werk verdeelt.’ Dat klinkt als een open deur, maar vaak is de opvatting
dat zoiets in het gezinsleven vanzelf zou moeten gaan. ‘Door beter te plannen, kun je meer rekening
houden met alle andere ballen die je in de lucht moet houden.’

Het team van het Talent wenst u een hele fijne herfstvakantie!

