
 

 

 
 

   

Nieuws uit de groepen 
Groep 1/2 A 
Het is opvallend hoe snel de kleuters weer lekker 

meedraaien met de routine van onze klas, na twee 

weken vakantie. Nieuwe klasgenootjes worden 

welkom geheten en ongevraagd staan ze in de rij 

om te helpen. Heeft er iemand pijn dan wordt er 

spontaan getroost, echt hartverwarmend om te 

zien! 

‘Ziek en gezond’ is vanaf volgende week ons 

thema. Op de info-middag hebben een aantal 

ouders al gehoord wat we zoal willen gaan doen. 

Er zijn nu al vele verhalen over dokters, ziekte en 

ziekenhuizen gedeeld met elkaar. Niet al deze 

verhalen hebben een gelukkig einde, helaas. Des 

te belangrijker dat we hier  extra aandacht aan 

gaan besteden de komende weken. 

Fijn weekend toegewenst van juf Nienke en 

meester Martijn. 

 

Groep 1/2 B 
We zijn weer vol gestart dit nieuwe jaar. Nog even 
zonder thema en weer wennen aan de regels in de 
klas en aan elkaar. Gelukkig pakken de kinderen 
dit weer heel snel op.  
Er zijn alweer mooie spullen meegenomen met de 
letter J. Dit is de komende twee weken letter van 
de week. 
 
Volgende week zullen we starten rondom het 
thema ‘ziek en gezond’. In de klas bouwen we een 
dokterspost en een apotheek. We zullen leren 
over meten en wegen, gezond en ziek en het 
(ver)kopen van medicijnen.  
 
Tot volgende week!  
Juf Cindy en juf Merel 
 

Kalender 

16 Januari; 
Start CITO periode 
 
18 januari 
Koffieochtend vanaf 
8.30 uur 
 
3 februari  
Nieuwsbrief 6 
 
23 februari 
Afsluiting 
schoolthema 
 
24 februari 
Studiedag, kinderen 
vrij 
 
25 februari t/m 5 
maart 
Voorjaarsvakantie 
 
6 maart 
Studiedag, kinderen 
vrij 
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  Nieuwsbrief RKBS "de Talenten" 

 

Directeur:Patr ic ia  Pi j loo  

      patr ic ia .pi j loo@twijs .n l  

Van de directie 
Allemaal de beste wensen!  
Afgelopen maandag hebben we samen met 
de kinderen het nieuwe jaar ingeluid met 
(kinder)champagne!  
We zijn nu alweer één week bezig. Wat is 
het toch fijn om iedereen weer te zien. 
Laten we er met z’n allen een mooi jaar van 
maken. 
 
Tevredenheidsonderzoek De Talenten 
Vanaf 16 januari zullen wij weer een 
tevredenheidsonderzoek door Scholen met 
succes uit laten zetten. 
De onderzoeken zullen op 16 januari van 
start gaan. Alle onderzoeken staan 3 weken 
open en zullen automatisch op 3 februari 
afgesloten worden. 
  
Alle ouders ontvangen op 16 januari rond 
10 uur ’s ochtends een e-mail 
van Scholen met Succes. In deze e-mail 
wordt u uitgenodigd om de vragenlijst in te 
vullen. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
De CITO toetsen  
Vanaf deze week zijn we weer met de CITO 
toetsen gestart. Wilt u er rekening mee 
houden dat tandarts- of doktersafspraken 
na schooltijd gepland worden? 
 
Een thema met de hele school  
We gaan vanaf maandag door de hele 
school met het thema “hoe werkt je 
lichaam” starten. Iedere groep doet iets, 
van het uitspelen in de ziekenhuishoek, hoe 
werken je longen, je hart en andere 
organen tot het onderzoeken van je oog. 
We hebben aan het eind van dit 
schoolbrede thema een afsluiting voor alle 
groepen en ouders. Deze staat in ieder 
geval gepland op donderdag 23 februari. 
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Nieuwsbrief van “de Talenten” 

  

 

Groep 5/6  
De start zit er op en we zijn snel weer in het ritme van vroeg 
opstaan, school en (hard) werken. Wat fijn iedereen weer te 
zien!  
 
De komende weken hebben wij het thema ‘Van je mond tot je 
kont’. Hierbij leren wij alles over wat er nou gebeurt met je 
eten. Wat doet je lichaam eigenlijk allemaal?  
We zijn begonnen met het maag-darmkanaal. Welke weg legt 
je eten af en hoe zorgt je lichaam ervoor dat je eten verteerd 
wordt.  
Alle belangrijke organen worden natuurlijk ook niet vergeten! 
Want wat doen je longen, je hart en je darmen nou eigenlijk? 
 
Met rekenen zijn we deze week begonnen met blok 5.  
Groep 5 is afgelopen week aan de slag gegaan met sommen op 
de getallenlijn. De minsommen vinden ze lastiger dan de 
plussommen!  
Groep 6 is begonnen met kolomsgewijs aftrekken. Dit is een 
start voor het cijferend aftrekken.  
 
Volgende week starten we met de Cito’s. De eerste week 
nemen wij de AVI, DMT en spelling af.  
 
Fijn weekend! 
Juf Miranda en juf Natalia 

 

Groep 7/8 
De kerstvakantie is voorbij. Na een drukke periode vol muziek, 
dans en knutselen, is nu de tijd weer aangebroken waarin hard 
gewerkt wordt. Ook de Cito toetsen komen eraan, voor groep 8 
de laatste! 
De komende weken zijn er veel open dagen in het voortgezet 
onderwijs. Vooral voor groep 8 interessant maar ook veel 
kinderen van groep 7 zijn al bezig met hun toekomst. Hierover 
hebben we veel gesprekken in de groep. Wat vind je leuk om 
later te doen en welke school past daar bij?  
 
We zijn deze week ook begonnen met het thema ‘Zien!’. Hierin 
gaan we van alles leren over het licht en over onze ogen. Door 
middel van proefjes en opdrachten gaan we veel leren over 
alles wat met zien en licht te maken heeft.  
 
Fijn weekend! 
Meester Niek en juf Gina 
 

Nieuws uit de groepen 
Groep 3 
We zijn weer goed gestart en wat fijn om iedereen weer te 
zien! Onze zieken wensen we beterschap en hopen we ook snel 
weer te zien! 
Deze week hebben we thema 5 afgerond en gaan we starten  
met thema 6 ‘Feest’. Aan het eind van thema 6 hebben we ons 
letterfeest! 
Met het thema ‘Hoe werkt je lichaam?’ gaan we vanaf 
maandag aan de slag. 
Dinsdagochtend gaan we op bezoek bij de bibliotheek. De 
kinderen die lid zijn mogen hun pasje meenemen en een boek 
uitzoeken. Is uw kind nog geen lid, dit is gratis voor ieder kind 
en zeker de moeite waard. 
Ook de Cito toetsen voor rekenen, spelling, lezen en begrijpend 
luisteren komen eraan. Dit is de eerste keer dat de kinderen 
Cito toetsen gaan maken. Stap voor stap gaan we dit met de 
kinderen doen. 
De komen de weken zullen juf Gina en juf Angela voor de groep 
staan. 
 
Fijn weekend allemaal.  
Juf Tamara, juf Patricia en juf Angela 

 
Groep 4 
De kerstvakantie is weer voorbij en het is fijn om iedereen 
weer te zien! Gelukkig is iedereen weer op school, want de 
halve lege klas voor de vakantie was niet echt gezellig.  
We zijn weer hard aan het oefenen geslagen want de cito’s 
komen er aan. Verder hebben we de Social Shuffle gedaan. Dit 
is een programma gebaseerd op een studie van de universiteit 
van Nijmegen voor de sociale ontwikkeling in een klas. We 
gaan dit nog 3 keer doen voor de zomervakantie, zodat 
iedereen ergens anders gezeten heeft en ook met andere 
kinderen.  
Het thema ‘Onderweg’ sluiten we komende week af en we 
beginnen dan met het thema ‘Zintuigen’, dus alles over ogen, 
oren, neuzen, tongen en je huid. Het wordt een leuk thema! 
Verder als u uw kind nog wil laten oefenen of als ze dat zelf 
willen zijn dit dé sites om op te oefenen. De sites zijn spelletjes 
gebaseerd op de leerstof, altijd leuk en goed om te doen.  
Dit zijn de sites die we gebruiken: 
https://www.spellingoefenen.nl 
https://www.taaloefenen.nl 
https://www.redactiesommen.nl 
https://www.junioreinstein.nl  

 

Goed weekend ! 
Meester Erik  

https://www.spellingoefenen.nl/
https://www.taaloefenen.nl/
https://www.redactiesommen.nl/
https://www.junioreinstein.nl/

