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Algemeen
Vanuit de MR
Op de website kunt u het jaarverslag van de MR
We zijn het schooljaar goed begonnen met lezen, daarin staat in grote lijnen beschreven wat
een schoon gebouw. Helaas is er nog altijd
wij doen. Mocht u vragen hebben dan kunt u een
Corona waardoor we anders gestart zijn
van de MR leden aanspreken of mailen.
dan dat u van ons gewend bent. Geen
De MR leden zijn Gladys van Es, Dave Blokker, juf
ouders in de school, (nog) geen
Karin en juf Angela.
kennismaking met de nieuwe leerkracht van
uw kind. Dat vinden wij allemaal erg
Oudercommissie
jammer, maar we kunnen er niets aan
Onze oudercommissie is op zoek naar een nieuwe
veranderen op dit moment.
ouder. Vindt u het leuk om samen met een aantal

Van de directie

Kalender
9 sept.;
Informatieavond, 2
rondes
29 sept.;
MR vergadering
1 okt.;
Nieuwsbrief
nummer 2
5 okt.;
NIO voor groep 8
6 okt.;
Start
kinderboekenweek
7 okt.;
Schoolfotograaf
15 okt.;
Afsluiting
Kinderboekenweek
18 t/m 24 okt.;
herfstvakantie
25 okt.;
Studiedag, kinderen
vrij

Alle kinderen zijn gewend aan de nieuwe
gezichten bij de deur 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.

andere ouders te helpen bij de feesten en andere
activiteiten, meldt u zich dan aan bij de leerkracht
van uw kind. Zij geven het dan door aan de
oudercommissie.

Luizencontrole
Deze week is de eerste luizencontrole geweest. Wij
Communicatie
willen u ook vragen om eigen kind(eren) regelmatig
Omdat er in de groepen nieuwe
te controleren op luizen.
leerkrachten voor u en uw kind staan en
Mocht uw kind luizen hebben dan horen wij dat
het weer een nieuw leerjaar is zullen we dit natuurlijk wel graag van u. Zo kunnen wij ervoor
jaar een informatieavond houden op 9
zorgen dat iedereen alert is.
september. Wij gaan 2 rondes houden
Mocht u tips nodig hebben voor de behandeling van
zodat u niet hoeft te kiezen naar welke
uw kind bij luizen, kijk dan even op de volgende site:
groep u gaat. Wel vragen we om 1 ouder
https://www.rivm.nl/hoofdluis
per kind te laten komen. En kunt u via Parro We zijn nog opzoek naar iemand die ons luizenpluisteam
aangeven of u komt. Voor de ouders van
wil komen versterken. Heeft u tijd, meld u dan even bij juf
groep 1/2 worden er ook huisbezoeken
Patricia
ingepland. Meester Martijn is al bij de
eerste kinderen thuis geweest en maakt
Sport in de wijk
met iedereen een afspraak.
HOERA
Wij gaan weer bewegen!
Dit jaar krijgt u de nieuwsbrieven ook weer Na lang stilzitten tijdens de lockdown mogen we
iedere eerste vrijdag van de maand per mail weer samen sporten en bewegen. Dat vieren wij
toegestuurd. De nieuwsbrieven zijn tevens met jou! Alle verenigingen en beweegaanbieders in
op onze website en Parro te vinden.
de buurt openen in september hun deuren, zodat jij
samen met jouw vrienden en vriendinnen gratis
Toestemming foto’s en film voor de
proeflessen kunt volgen om (nog) een leuke sport of
website en schoolgebruik.
activiteit te vinden. Pak deze kans en maak gebruik
We zijn alweer volop bezig met Parro. Bij van de gratis proeflessen. Je kunt op deze manier
instellingen kunt u zelf de privacy voorkeur meerdere sporten uitproberen en echt ontdekken
voor uw kind aangeven. Dit kunt u doen tot wat bij jou past. Dit aanbod is geldig voor jong en
1 oktober.
oud in de hele maand september. Doe jij mee?
Check de
website https://www.sportindewijk.nl/hoera

Nieuwsbrief van “de Talenten”
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
De meeste kinderen stonden te trappelen van ongeduld bij de
start van dit schooljaar. En nu nog zien we elke dag blije en
leergierige kleuters in onze klas. Er wordt dan ook hard
gewerkt en gespeeld! In onze klas helpen we elkaar en lossen
we conflicten op als die er zijn.
Op een paar nieuwe leerlingen na, is iedereen bekend met juf
Merel en meester Martijn. Op de dinsdag en de woensdag is er
een nieuw gezicht bijgekomen. Juf Joke brengt veel ervaring
met zich mee en heeft een enthousiaste start gemaakt bij ons.
De dagelijkse routines beginnen al bekend te raken. De
meesten hebben fruit/groente en water mee voor de pauze om
10 uur. Sommigen brengen fruit/groente en een lege beker
mee, om zelf te vullen onder de kraan in de keuken van de klas.
Prima!
Waren er in het begin nog veel moe van het harde werken en
spelen, nu merken we dat ieders conditie al begint te groeien.
Op de eerste wieltjesdag afgelopen donderdag zagen we dat
goed: Racende en stuntende kleuters op de step en rolschaats.
Fijn weekend allemaal!
Meester Martijn, juf Joke en juf Merel

Groep 3
De school is weer begonnen! Voor de kinderen zal dat vast
weer even spannend geweest zijn, net als voor de juffen van
groep 3. Juf is op maandag, donderdag en vrijdag in de klas en
juf Patricia op dinsdag en woensdag. Op dinsdag loop t juf
Linda stage in groep 3, zij werkt de rest van de week op een
andere school. Wij hebben veel zin om met de kinderen aan de
slag te gaan. En wat een fijne en gezellige groep is groep 3! Er
zal geen dag voorbij gaan dat uw kind niet iets nieuws leert.
Deze week hebben de kinderen al letters geleerd. Zoals u op de
themabrief heeft kunnen lezen leren z in de eerste drie weken
ook al best veel letters.
Ook zijn wij met werken in een werkboek gestart voor taal,
rekenen en schrijven. Dit is best even wennen voor de kinderen
maar stap voor stap komen we er samen wel!
Op woensdag en donderdag hebben de kinderen van groep 3
gymles van juf Karin. Het zal fijn zijn als uw kind deze dagen
gymkleding en goed zittende gymschoenen mee naar school
heeft.
Fijn weekend allemaal.
Juf Gina, juf Patricia en juf Linda

Groep 4/5
De school is weer begonnen ! Het was voor iedereen wel weer even
wennen, vroeg op veel leren stil zitten luisteren. Echt soms wel gedoe
hoor. Gelukkig mogen we van meester Erik of juf Natalia af en toe
buiten spelen en hebben we ook een wiel met leuke dingen om te
doen als we goed opgelet hebben. Soms mogen we als we even geen
zin meer hebben naar op de labtop naar rekenen.nl of
spellingoefenen.nl dat is echt vet leuk, daar kunnen we ook oefenen,
maar dat is met spelletjes ; ) Dus met die dingen is het wel allemaal te
doen, maar we vinden het toch best pittig zo de eerste 2 weken. Ze
zeggen dat het went, nou daar hopen we dan maar op.

Met de combinatie van de groepen gaat het goed, de kinderen spelen
met elkaar tijdens het buitenspelen en met de lunch zitten de klassen
door elkaar, dat is fijn om te zien. Verder is het allemaal nog erg pril,
maar we houden jullie op de hoogte !
Goed weekend!
Meester Erik en juf Natalia

Groep 6/7
De eerste 2 weken zitten er al op! De kinderen hebben elkaar
gemist in de vakantie, gelukkig hebben ze al veel bij gekletst.
We zijn gestart met het thema “aarde”. We hebben geleerd
over de bergen, hooggebergte/middelgebergte/laaggebergte,
de boomgrens en de eeuwige sneeuw.
Iets lager op de aarde hebben we het gehad over verschillende
soorten grondsoort op aarde. In Nederland hebben we o.a.
zandgrond, veengrond en kleigrond.
Ook het midden van de aarde slaan we niet over! We leren
over mijnen, ondergrondse dieren en over de kern van de
aarde.
De kinderen zijn erg enthousiast en het begin van de
themamuur is al in elkaar geknutseld.
Met rekenen hebben we de eerste twee weken herhaald.
Groep 6 heeft deelsommen, keersommen, plus en min tot 1000
en klokkijken herhaald.
Groep 7 heeft gerekend met cijferend onder elkaar,
oppervlakte/omtrek en breuken en kommagetallen.
Vanaf maandag starten we weer met nieuwe doelen.
Groetjes van juf Miranda, juf Jelena en juf Natalia

Groep 8
De kinderen van groep 8 zijn hun laatste jaar op de Talenten
gestart. De eerste twee weken waren heel erg fijn. We hebben
veel afspraken gemaakt, hard gewerkt en natuurlijk ook veel
tijd vrijgemaakt om te werken aan een goede basis voor de rest
van het jaar.
Deze weken zijn we bezig met het thema: televisie. We zijn de
wereld van de reclame ingedoken en gaan komende week de
geschiedenis.en ontwikkeling van de televisie ontdekken. De
woordenschatwoorden hebben hier allemaal mee te maken en
gaan als huiswerk mee naar huis.
Het eerste huiswerk is alweer gemaakt. De kinderen zullen
regelmatig een opdracht mee naar huis nemen. Zo kunnen ze
alvast oefenen voor volgend jaar en leren ze gelijk om te
plannen en te werken met een agenda.
Elke dinsdag is juf Tamara extra in de groep. Zij zal veel les gaan
geven. Juf Angela is er elke woensdag.
We gaan er dit jaar een heel bijzonder en hopelijk onvergetelijk
jaar van maken.
Fijn weekend!
Meester Niek, juf Angela en juf Tamara

