
 

 

 
 

   
 
 
Vanuit de MR 
Op de website kunt u het jaarverslag van de MR 
lezen, daarin staat in grote lijnen beschreven wat 
wij doen. Mocht u vragen hebben dan kunt u een 
van de MR leden aanspreken of mailen. 
De MR leden zijn Gladys (moeder van Marvin uit 
groep 6),  Anne Natalia (moeder van Anne Sophia 
uit groep 5), juf Karin en juf Angela.  
 
Oudercommissie 

Op 5 oktober is de start van de 
Kinderboekenweek. De oudercommissie wil dan 
een leuke boekenmarkt houden. Heeft u thuis 
nog leuke boeken liggen die wij dan kunnen 
verkopen dan kunt u die inleveren op school in 
de daarvoor bestemde doos in het halletje. 
Het verdiende bedrag gebruikt de 
oudercommissie dan weer voor leuke activiteiten 
voor de kinderen. 
 
Luizencontrole 
Deze week is de eerste luizencontrole geweest. 
Wij willen u ook vragen om uw kind(eren) 
regelmatig te controleren op luizen.  
Mocht uw kind luizen hebben dan horen wij dat 
natuurlijk wel graag van u. Zo kunnen wij ervoor 
zorgen dat iedereen alert is en er een extra 
controle komt. 
Mocht u tips nodig hebben voor de behandeling 
van uw kind bij luizen, kijk dan even op de 
volgende site: https://www.rivm.nl/hoofdluis 
We zijn nog opzoek naar iemand die ons 
luizenpluisteam wil komen versterken. Heeft u tijd, 
meld u dan even bij juf Patricia 
 

Konijnen  
Sinds maandag zijn de konijnen weer op school. 
Op school leren we de kinderen hoe met de 
konijnen om te gaan. Zachtjes aaien, niet 
optillen, niet in het hok. 
Na schooltijd zien we nog wel eens 
zusjes/broertjes bij de konijnen. Superleuk! Maar 
wilt u als ouder hier dan bij blijven? Zo dragen we 
allen zorg voor de konijnen. 
Tijdens schooltijd krijgen de konijnen 
eten/drinken en hooi. 

Kalender 

12 sept.;  
Informatieavond gr. 
1/2 en 8 
Vertelt u maar 
gesprekken gr.3 t/m 
7 
 
28 sept.; 
MR vergadering 
 
7 okt.; 
Nieuwsbrief 
nummer 2 
 
5 okt.; 
Start 
kinderboekenweek 
 
11 okt.; 
NIO voor groep 8 
 
13 okt.; 
Schoolfotograaf 
 
14 okt.; 
Afsluiting 
Kinderboekenweek 
 
17 t/m 23 okt.; 
herfstvakantie 
 
24 okt.; 
Studiedag, kinderen 
vrij 
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3 september  2021  

Jaargang 13,  nummer 1  

  Nieuwsbrief RKBS "de Talenten" 

 

Directeur:Patr ic ia  Pi j loo  

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

Van de directie 
We zijn het schooljaar goed begonnen met 
een schoon gebouw. De vloeren staan weer 
in de was en de zolder is helemaal 
opgeruimd. Alle kinderen zijn gewend aan 
de nieuwe gezichten bij de deuren van hun 
lokaal. We zijn blij dat iedereen zijn plekje 
heeft gevonden. Iedereen heeft er weer zin 
in. De school leeft! En zo hoort het ook 
 
Wilt u eraan denken om uw fiets aan de 
zijkant bij het perkje neer te zetten? Zo is er 
ruimte voor de kinderen om met hun fiets 
het schoolplein op te komen zonder anere 
fietsen om te gooien. 
 
Communicatie 
Omdat er in de groepen nieuwe 
leerkrachten voor u en uw kind staan en het 
weer een nieuw leerjaar is zullen we dit jaar 
een informatieavond of vertelt u maar 
gesprekken houden op 12 september. Wij 
gaan 2 rondes houden zodat u niet hoeft te 
kiezen naar welke groep u gaat. U kunt via 
Parro aangeven of u komt. Voor de ouders 
van groep 1/2 worden er ook huisbezoeken 
ingepland. Meester Martijn is al bij de 
eerste kinderen thuis geweest, de 
leerkrachten maken met iedereen een 
afspraak. 
 
Dit jaar krijgt u de nieuwsbrieven ook weer 
iedere eerste vrijdag van de maand per mail 
toegestuurd. De nieuwsbrieven zijn tevens 
op onze website en Parro te vinden. 
 
Toestemming foto’s en film voor de  
website en schoolgebruik. 
We zijn alweer volop bezig met Parro. Bij 
instellingen kunt u zelf de privacy voorkeur 
voor uw kind aangeven. Dit kunt u doen tot 
1 oktober.  
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Nieuwsbrief van “de Talenten” 

  

 

Groep 4 
Zo en we zijn begonnen : )  
Eerst even van alles herhaald, rekenen spelling etc. Iedereen is 
nu wel aan elkaar gewend en met dit clubbie wordt het een 
leuk jaar.  
De kinderen werken best veel op de chromebooks, zowel 
rekenen als spelling (en wanneer ze klaar zijn mogen ze spelling 
en of rekenspellletjes doen). Met spelling is het handig 
wanneer iedereen een koptelefoon heeft. De woorden worden 
vaak opgezegd en dat wordt het een beetje lastig wanneer je 
15 keer woorden hoort die je niet moet opschrijven. Wanneer 
uw kind nog geen koptelefoon heeft wilt u er dan een kopen? 
Het gaat er om dat zij de woorden goed kunnen horen. 
Stevigheid  is wel handig, wanneer er ruimte is, is een 
bluetooth koptelefoon het handigst 
Wanneer de kinderen klaar zijn met hun werk dan mogen ze 
naar de volgende sites: 
https://www.spellingoefenen.nl/ 
RekenSpelletjes.nl 

Volgende week beginnen we ook met taal en daar is het 
onderwerp VAN START. Wij hebben er zin in : ) 
 

Goed weekend, 
meester Erik 

 
Groep 5/6  
Wat een heerlijke start hebben wij gehad, een fijne sfeer in de 
klas! We hebben ook twee nieuwe kinderen in de klas, Scarlett 
en Jenny. Welkom op school! 
We kijken ernaar uit de kinderen beter te leren kennen. 
We zijn gestart met herhalingen van spelling en rekenen. Even 
inkomen en rustig aan starten. 
Onze thema tot aan de herfstvakantie is ‘jungle’. We gaan het 
hebben over alle exotische dieren, de bevolking in de tropen, 
de houtkap en wat er dan gebeurt en we leren uiteraard 
nieuwe woorden die bij het thema horen. 
Hebben de kinderen thuis knuffels of andere dingen die met de 
jungle te maken hebben? Zoja, mogen de kinderen dit mee 
naar school nemen, zodat we de klas kunnen versieren? 
De meesten kinderen hebben een map met tabbladen 
meegenomen. Erg handig, dan kunnen we alle werkbladen dit 
jaar netjes in de map bewaren en blijven de laatjes netjes. 
 
Fijn weekend! 
Juf Miranda en juf Natalia 

 

Groep 7/8 
We zijn alweer een week samen in groep 7/8.  
De eerste week was vooral wennen aan elkaar. Er zijn nieuwe 
leerlingen in de klas erbij gekomen, welkom Aryan en Sherwan! 
Er zijn twee nieuwe leerkrachten en we hebben een ander 
lokaal. Ook zijn de verwachtingen in groep 7/8 anders. De 
kinderen zijn nu immers de oudste leerlingen van de school en 
dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee.  
Dit is deze week echt geweldig goed gegaan. We hebben hard 
gewerkt, leuke dingen gedaan en allemaal laten zien dat het 
een heel mooi schooljaar gaat worden.  
 
Fijn weekend! 
Meester Niek en juf Gina 
 

Nieuws uit de groepen 
Groep 1/2 A 
Wat een lekker stel! Juf Nienke en meester Martijn hebben 
deze eerste week van schooljaar 22/23 genoten van de kleuters 
in onze klas. We heten alle nieuwe leerlingen en ouders van 
1/2 A nogmaals van harte welkom! 
Naast het maken van de rij, het opruimen en het werken in de 
kring, zijn we ons ook aan het voorbereiden op het nieuwe 
thema: 
Vanaf volgende week duiken we de wereld van het verkeer en 
het transport in. U heeft de informatiebrief hierover hopelijk 
gelezen. Van kinderwagen tot Tesla, van buurtbus tot 
slaaptrein, van rollerskates tot bakfiets, verkeer is overal om 
ons heen. Veiligheid en duurzaamheid, regels en 
hulpvaardigheid, het speelt allemaal mee in het verkeer. 
Zonder vervoer ligt alles stil. 
 
Tot snel! 
Groeten van juf Nienke en meester Martijn 
 

Groep 1/2 B 
We zijn weer gestart! Het was even wennen zonder de grote 
kinderen die nu naar groep 3 zijn gegaan. Maar al snel hebben 
wij onze draai gevonden. Deze week zijn we druk bezig geweest 
met de regels; hoe kiezen wij van het bord, hoe gedragen wij 
ons in de kring en hoe lopen we in de rij? Dit gaat alweer 
hartstikke goed. 
 
Aurora, Jiordan en Nathan zijn 4 jaar geworden en bij ons 
gestart. Alex is verhuisd en is ook nieuw. Van harte welkom!  
Op 14 september is de eerste spelinloop in de klas. U kunt 
dan ’s morgens bij het brengen met uw kind spelletjes doen in 
de klas. De andere dagen liggen er boekjes klaar in de kring die 
u met uw kind kunt lezen. 
 
Tot volgende week!  
Juf Cindy en juf Merel 
 

Groep 3 
Welkom in groep 3 allemaal. Wat fijn dat iedereen er weer is! 
We hebben twee nieuwe gezichten in de groep, Aisleyna en 
Babiche, van harte welkom bij ons in de groep. 
Het was een drukke en warme eerste week. In de ochtend 
hebben we heel erg hard gewerkt en in de middag konden we 
ook nog lekker spelen. Iedereen weet nu al hoe de dag verloopt 
in groep 3. Het is echt  hard werken, er gaat geen dag voorbij 
zonder iets nieuws te leren.  Groep 3 heeft al meerdere letters 
geleerd, vraag aan uw kind maar welke en welk gebaar daar bij 
hoort.  
Alle kinderen hebben een platte etui van ons gekregen, hier 
mogen ze hun eigen potloden in doen, maar als hun etui vol is 
moet de rest mee naar huis. Mochten wij vragen hebben dan 
stellen wij die via Parro. Mocht u een vaag hebben dan horen 
wij die natuurlijk graag. Het mag via Parro of maakt u even een 
afspraak met één van ons. 
 
Fijn weekend allemaal.  
Juf Tamara, juf Patricia en juf Angela 

 
 

https://www.spellingoefenen.nl/
https://www.rekenspelletjes.nl/

