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20 oktober 2018

Herfstvakantie
Oud papier
Weer naar school
Juf Josje afwezig
Teamvergadering 15.00 uur
Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs in
obs De Schelf in ‘s Gravendeel
Kunstmenu; groep 1 en 2
Filmweekend Hattem
Gymmen in de Apollohal; groep 4 t/m 8
Nationaal schoolontbijt
Gespreksmiddag en -avond voor de groepen 1 t/m 8
Rekenbijeenkomst; Linda
Ontbijt bij de burgemeester van Strijen; groep 5 en 6
Directeuren tweedaagse; Peter
Directeuren tweedaagse; Peter
Studiedag; alle leerlingen vrij!!!!
Groep 7-8 SCHAATSEN in Dordrecht

Oud papier
Zaterdag 27 oktober wordt het oud papier bij u in Mookhoek opgehaald.
Zorgt u er weer voor, dat alles in dozen, of opgebonden (niet in plastic zakken) klaar staat voor
onze vrijwilligers!
De OUDERRAAD is op zoek naar VRIJWILLIGERS die eens in de maand op zaterdagochtend
willen helpen met het ophalen van OUD Papier. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw
kind
Herfstvakantie
Van maandag 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober hebben we herfstvakantie.
We hopen iedereen maandag 29 oktober weer vol energie te mogen verwelkomen.
Onderwijsmarkt
Dinsdag 30 oktober geven veel VO scholen uit de Hoeksche Waard en Dordrecht in twee
rondes voorlichting over hun school (zie de bijlage bij deze mail). Deze onderwijsmarkt wordt
van 19.00 tot 21.00 uur gehouden in
OBS De Schelf, Vlasstraat 3 in ‘s-Gravendeel
Kunstmenu
Beeldende kunst staat dit keer op het programma voor groep 1 en 2. Kunstenaar Esty
Gertzman maakte een klein landschap van kleurig wollen vilt. Esty wil met haar landschap de
jonge kijker een moment van schoonheid, verwondering of herkenning geven.
Studiedag
Maandag 12 november hebben de leerkrachten van onze school een studiedag.
Alle kinderen zijn die dag vrij!!!!!
Nationaal schoolontbijt
Dinsdag 6 november verwachten we onze leerlingen met een lege maag op school. We doen
dan mee met het nationaal schoolontbijt en eten die ochtend met elkaar op school.

Wat er bij het nationaal schoolontbijt op tafel komt is elk jaar weer een schoolvoorbeeld van
een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie in lekker brood, beleg, zuivel, fruit en thee.
Er valt dus veel te kiezen. Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het
Voedingscentrum.
Elke dag gezond ontbijten is de garantie voor een gezonde start van de dag!
Het burgemeestersontbijt is gekoppeld aan het nationaal schoolontbijt. Gemeenten die hier
aan mee doen kiezen uit de deelnemende scholen in hun gemeente een groep kinderen die bij
hun burgemeester in het gemeentehuis mogen komen ontbijten.
Donderdagmorgen 8 november gaan de leerlingen van groep 5 en 6 ontbijten bij
burgemeester
J.B. Waaijer van Strijen.
Gespreksmiddag en -avond
Dinsdagmiddag en dinsdagavond 6 november houden we onze eerste oudergesprekken van dit
schooljaar. Tijdens deze gesprekken staat het functioneren van uw kind(eren) binnen de groep
centraal. Deze gesprekken houden we alleen met de ouders van onze leerlingen. Tijdens de
twee volgende gespreksmomenten in dit schooljaar worden de leerlingen vanaf groep 2 ook
weer uitgenodigd om bij het gesprek aanwezig te zijn.
Bijgevoegd bij deze info vindt u de strook voor deze gespreksmiddag en -avond.
MR
Donderdag 18 oktober is de MR bijeengeweest. De MR heeft positief geadviseerd over dd
begroting van 2019.
Teldatum
Op 1 oktober was de officiële teldatum en geven alle scholen het aantal leerlingen op die op
dat moment op school staan ingeschreven. Het leerlingaantal van 1 oktober is bepalend voor
de formatie voor het volgend schooljaar, in dit geval schooljaar 2019-2020.
Op 1 oktober zaten 63 kinderen op Het Talent en daar zijn wij heel tevreden over.
Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs
Op de site is het Schoolondersteuningsprofiel (= SOP) van OBS Het Talent geplaatst. Hierin
staat beschreven wat passend onderwijs is en hoe OBS Het Talent het op school vorm geeft.
Als u een papieren versie van het SOP wilt, dan kunt u dat laten weten aan de leerkracht van
uw kind of aan Peter van Pelt.
Ziekte en vervanging
Juf Larissa is ziek, maar knapt al weer aardig op. Na de herfstvakantie hoopt zij weer
gedeeltelijk haar werk te hervatten. De vervanging van Larissa van der Ende ligt bij Linda van
den Berg en Peter van Pelt, waarmee we proberen te voorkomen dat er teveel “vreemde”
gezichten voor de groep komen.
Maandag 29 oktober is juf Josje afwezig. Na de pauze is juf Yvonne afwezig. Peter van Pelt zal
vanaf de pauze voor groep 3-4 staan.
Schaatsen op woensdag 14 NOVEMBER – groep 7-8
Vanuit de Brede School Strijen wordt eenmalig de activiteit ‘schoolschaatsen’ aangeboden aan
de bovenbouw van onze 3 Strijense basisscholen (groepen 7 en 8).
Dit zal plaatsvinden op woensdagochtend 14 november. De klassen brengen in 2 rondes een
bezoek aan de schaatsbaan aan de sportboulevard in Dordrecht.
Daar krijgen zij een schaatsclinic waarbij zij les krijgen op het eigen niveau. De entree, clinic
en het vervoer worden bekostigd vanuit het Brede School budget.
We willen de ouders/ verzorgers vragen zo veel mogelijk de kinderen zelf schaatsen te laten
meenemen / regelen of te lenen.
Groep 7-8 wordt om 10.15 uur opgehaald met een bus en voor 12.30 uur weer op school gebracht.

