
 

 

 
 

   

Nieuwe Peutergroep ‘de Talentjes’ 
De Talentjes start per 9 Januari 2023 met het 
opvangen van peuters in de leeftijd van 2 tot 4 
jaar. Deze peutergroep zal zich vestigen in het al 
bestaande BSO-lokaal van Kinderopvang Midas 
binnen basisschool de Talenten. Om meer 
kansengelijkheid te creëren voor de kinderen en 
ouders en flexibiliteit te bieden, zullen wij 
openblijven tot kwart voor drie op de maandag, 
dinsdag en donderdag zodat het aansluit op de 
schooltijden. Basisschool de Talenten en 
Kinderopvang Midas hebben de gezamenlijke visie 
om voor de kinderen een omgeving te creëren 
waarin zij zich zo optimaal mogelijk kunnen 
ontwikkelen.  
In een vroeg stadium zullen wij de oudste peuters 
kennis laten maken met de groepen 1/2 van de 
basisschool onder begeleiding van hun vaste 
leidster, waardoor de doorstroom makkelijker 
wordt voor de kinderen en de overgang kleiner zal 
zijn.  
Woensdag 7 december is er een 
informatieochtend van 10.00- 11.00 uur in de 
Hamelink. 

 
Nieuws uit de groepen 
Groep 1/2 A 
De spanning stijgt richting de komst van de 
Goedheiligman. We volgen de ontwikkelingen 
door elke dag trouw te kijken naar het 
Sinterklaasjournaal. Waarschijnlijk komt alles op 
het laatst weer helemaal goed. Net als ieder jaar. 
We verwachten wat moois, want zoals het liedje 
gaat: “….er zijn geen stoute kinderen bij…” Ook 
niet in 1/2 A! Een enkel kind gedraagt zich soms 
niet zoals het hoort, maar daarna is hij of zij altijd 
weer bereid om hiervan te leren. Het is vooral 
heel gezellig in de klas, met veel liedjes en spel.  
Veel ouders hebben dit al van dichtbij kunnen 
meemaken tijdens de spelinloop. Komt u ook eens 
langs? De lijst met data van de spelinloop hangt 
naast de ingang van de klas.  
Groeten van juf Nienke en meester Martijn 
 

Kalender 

5 december; 
Sinterklaasviering 
 
22 december; 
Kerstdiner, 
kinderen ’s middags 
vrij 
 
24 december t/m 8 
januari; 
Kerstvakantie 
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Van de directie 
En zo zijn we alweer in december 
aangekomen. Er is de afgelopen periode 
veel gebeurd en er staan ons nog mooie 
dagen te wachten. Hopelijk komt 
Sinterklaas maandag nog bij ons op bezoek 
en daarna gaan we alweer richting de 
kerstdagen. Laten we er samen weer een 
mooie periode van maken.  
Ik wens iedereen alvast hele fijne 
feestdagen! 
 
Nieuwbouw voor De Talenten 
Het gaat er nu dan toch echt van komen. 
We hebben de eerste ateliersessie gehad en 
hebben in december een 2e sessie met het 
team en medegebruikers om onze wensen 
voor de nieuwbouw kenbaar te maken. Wij 
houden u natuurlijk graag op de hoogte en 
laten het u weten als er meer duidelijk is. 
 
Schoolontbijt 
We zijn nu een paar weken bezig met het 
schoolontbijt, groep 7/8 heeft ons goed 
geholpen met het schrijven van een plan. 
Iedere ochtend staan er ouders klaar om te 
helpen en natuurlijk ook gezellig mee te 
ontbijten. Iedereen is welkom! Dus lijkt het 
u gezellig om samen met uw kind(eren) 
mee te ontbijten, loop dan gerust om 8 uur 
de Hamelink binnen. Wilt u ook helpen om 
alles klaar te zetten dan horen wij dat 
natuurlijk ook graag van u. 
 
Brugfunctionaris op De Talenten 
Wij zijn enorm blij u te kunnen vertellen dat 
we vanaf 1 december een brugfunctionaris 
bij ons op school hebben. Wij zullen u in 
een aparte mail uitleggen wat de 
brugfunctionaris voor u en ons kan 
betekenen en zijn blij dat Petra Laagland 
deze functie bij ons wil bekleden. 
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Groep 5/6  
Afgelopen dinsdag zijn we weer bij de Hofstroom geweest. De 
mensen die daar komen zijn ontzettend dankbaar en blij dat wij 
daar langs komen. Eind december gaan we nog een keer 
kerstliedjes zingen.  
 
Met rekenen zijn we hard bezig! 
Groep 5 is bezig met sommen als 7x87. Hierbij splitsen ze de 87 
in 80 en 7. De strategie weten ze, het uitrekenen duurt nog 
lang. Tafels oefenen, oefenen en oefenen!  
 
Groep 6 heeft deze week de stap gemaakt van kolomsgewijs 
naar cijferend rekenen. Dit was even oefenen, maar het 
uitrekenen gaat zoveel sneller!  
 
December is begonnen, Sinterklaas vieren we maandag met 
een surprise. We hebben er zin in!  
 
Fijn weekend! 
Juf Miranda en juf Natalia 

 

Groep 7/8 
We zijn nog steeds bezig met het Thema Nederland. Maar we 
doen daarnaast ook heel veel andere dingen.  
Zo zijn we afgelopen zaterdag met de groep naar de repetities 
geweest van het Kerstmuziekgala. We hebben het lied al 
ingezongen en met alle andere scholen het lied gerepeteerd. 
Het was een lange maar hele leuke dag. 
Daarnaast hebben we ook een voorstelling gehad in de 
Toneelschuur. De kinderen hebben hier echt van genoten. Na 
de voorstelling hebben we nog even nagepraat over het stuk. 
De boodschap was duidelijk overgekomen.  
Deze week zijn we gestart met de spreekbeurten. Melvin en 
André hebben het spits afgebeten.  De spreekbeurten gaan 
over de geschiedenis van Nederland. Het is altijd heel 
interessant en spannend om een spreekbeurt te geven en te 
volgen.  
De surprises liggen klaar in de klas. Maandag gaan we zien 
welke mooie surprises er gemaakt zijn.  
 
Fijn weekend! 
Meester Niek en juf Gina 
 

 
 

Nieuws uit de groepen 
Groep 1/2 B 
Wat een gezellige drukte in de klas. We hebben de afgelopen 
weken vol op gewerkt rondom het thema Sinterklaas.  
We hebben liedjes geleerd, leren rekenen met pepernoten en 
knutselwerkjes gemaakt. 
In de hoeken is er gespeeld rondom het thema Sinterklaas door 
cadeautjes in te pakken en onze schoentjes te zetten. 
Ook hebben wij deze maand onze schoen mogen zetten in de 
klas en hebben we een mooi kleurboek met potloden 
gekregen. 
Aanstaande maandag is het zo ver.. het Sinterklaasfeest op 
school. We hebben er zin in! 
 
Daarna zullen wij meteen doorgaan met het thema Kerst tot 
aan de vakantie. Informatie rondom dit thema ontvangt u 
volgende week in de themabrief.  
 
Tot volgende week!  
Juf Cindy en juf Merel 
 

Groep 3 
Deze weken zijn toch wel spannend. We mochten onze schoen 
zetten en hebben een heus Sinterklaasjournaalhoek waar we 
het verhaal steeds uit kunnnen spelen. Maar ook hebben we 
hele mooie knutsels gemaakt. Zou Sinterklaas maandag ook 
nog komen?  
We hebben weer veel letters geleerd en hebben deze week 
thema 4 afgerond. Vanaf volgende week gaan we starten met 
thema 5, maar ook met een kerstverhaal instuderen om op 22 
december een echte voorstelling in de gymzaal te geven. Deze 
voorstelling gaan we laten zien aan alle kinderen van de school, 
maar ook aan alle ouders, opa’s en oma’s. We gaan er vanuit 
dat de voorstelling voor de ouders om 11.30 uur is. Houdt u dit 
tijdstip alvast vrij om te komen kijken? 
We willen ook kerstlichtjes maken, ieder kind heeft een (klein) 
glazen potje nodig. 
 
Fijn weekend allemaal.  
Juf Tamara, juf Patricia en juf Angela 

 
Groep 4 
Groep 4 is klaar voor Sinterklaas. We hebben de ‘welkom 
Sinterklaasslinger’ gekleurd en de medailles zijn ingekleurd 
voor de pieten. Sommige kinderen vonden dat ze zelf ook een 
medaille verdiend hadden, dus deze hebben ze opgespeld : ) 
En dan straks door naar de Kerst waar we heel veel 
kerstkaarten gaan maken voor de school in Tanzania. Nu maar 
hopen dat we genoeg stiften en kleurtjes hebben.  
Met rekenen zijn we voorzichtig begonnen met de tafels en dat 
gaat best goed vind meester Erik. Met de spelling zijn we nog 
druk met de eerste 10 categorieën. Met de categorieën hebben 
we nog een leuke verrassing voor Sinterklaas want we hebben 
op de oude rap een dansje met gebaren gemaakt !  
Fijne Sinterklaas allemaal, kijk uit voor laag vliegende 
pepernoten want die kunnen best hard aankomen! en niet te 
veel chocolade eten ; ) 
 
Goed weekend ! 
Meester Erik  


