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9 maart 2019

Start PROJECT;
Teamvergadering 14.45 uur
Ouderraadsvergadering 20.00 uur;
GMR
Dalton regio bijeenkomst;
BHV Addie
Gr 1-2 Brede School Mobiele Kinderboerderij -13.00-13.45 uur bij
De Parel in Strijen (Wie wil meerijden?)
Mentoren weekend werkweek Hattem
Gymmen in de Apollohal; groep 3 t/m 8
Schoolarts voor groep 2
Theatervoorstelling groep 5 en 6
Boeken zoekspel; groep 3 en 4 (11.00 uur)
Directeurenberaad; Peter
Teamvergadering; 14.45 uur
Meespeelochtend;
MR-vergadering19.30 uur
Oud papier

Oud papier
Zaterdag 30 maart 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!
Project
Maandag 11 maart starten we in alle groepen met het project “Ik en de wereld”. De hele maand
maart werken we op de middagen aan dit thema.
De kleuters beginnen het project met "ik en mijn familie". Kunt u uw kind maandag een
babyfoto van zichzelf mee naar school geven. Ook zou het leuk zijn als elke kind een
kledingstuk mee naar school neemt dat hij of zij zelf als baby heeft gedragen.
Wie heeft er voor ons babykleertjes, flesjes, speentjes en een badje te leen.
Kinderboerderij
Ook dit jaar heeft de Brede School in Strijen er weer voor gezorgd dat groep 1-2 een bezoek
kan brengen aan de “mobiele kinderboerderij”. De kinderboerderij staat voor ons op
donderdag 14 maart van 13.00 – 13.45 uur op het plein van basisschool De Parel in Strijen. Als
er ouders zijn die willen rijden (jongere broertjes en zusjes mogen ook mee), dan kunt u zich
opgeven bij juf Rita en/of juf Addie.
Schoolarts
Dinsdag 19 maart komt de schoolarts op school voor de leerlingen van groep 2.
De desbetreffende ouders hebben hierover informatie ontvangen en zijn ook bij het onderzoek
aanwezig.
Tevredenheidspeilingen
Afgelopen week hebben we via de mail benaderd met het verzoek om enkele vragen van de
tevredenheidspeiling in te vullen.
Wij willen u oproepen deze vragenlijst in te vullen. Wij willen graag weten hoe u over de
school denkt, zodat wij ons beleid hierop kunnen afstemmen.

Ook de kinderen van groep 5 – 8 krijgen een vragenlijst. Zij vullen de lijst op de pc’s op school
in.
De leraren vullen ook een tevredenheidspeiling in, deze vragenlijst is speciaal voor hen
opgesteld.
Rita afwezig
In de week van 18 maart is Rita afwezig en werkt Addie de hele week met groep 1 en 2.
Lestaken Josje Kemper
Vanaf de week van 11 maart zal Josje Kemper alle 11 kinderen die lezen via BOUW volgen,
gaan begeleiden. Daarnaast zal zij aan de leerlingen van groep 3 instructie blijven geven voor
Veilig Leren Lezen en rekenen en zal zij met leerlingen van groep 3 individueel gaan lezen.
Op woensdag geeft zij les aan heel groep 3-4.
Bezetting gr 7-8
Ria Sakko volgt de studie Master Educational Needs. Daarvoor heeft zij één dag studieverlof
per week. Vanaf de week van 11 maart heeft zij studieverlof op donderdag i.p.v. dinsdag.
Hierdoor veranderen ook de dagen waarop Linda van den Berg en Ria Sakko les geven aan
groep 7-8. Ria Sakko staat op maandag, dinsdag en vrijdag voor de groep en Linda van den
Berg op woensdag en donderdag.
Theatervoorstelling groep 5 en 6
Dinsdag 19 maart gaan de groepen 5 en 6 naar een theatervoorstelling genaamd:
“De verdwaalde Viking”. De voorstelling zal gehouden worden in obs De Meerwaarde in Strijen.
Boeken zoekspel
Woensdag 20 maart brengen de groepen 3 en 4 een bezoek aan de bibliotheek in Strijen.
Zij gaan daar het boeken zoekspel spelen.
Meespeelochtend
Donderdag 28 maart nodigen wij ouders en kinderen van peuterspeelzalen uit Strijen,
’s-Gravendeel en Maasdam uit om kennis te komen maken op Het Talent.
Zij zijn tussen 9.00 uur en 10.15 uur van harte welkom om mee te komen spelen
in groep 1 en 2.

Schoolreis, werkweek en ouderbijdrage
Aan het begin van dit schooljaar heeft u van de ouderraad een rekening ontvangen met
daarin het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Deze bijdrage
gebruikt de ouderraad bij de organisatie van diverse activiteiten zoals sinterklaasfeest,
kerstfeest, Ka-baaldag, avondvierdaagse en afscheidsavond van groep 8.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het bedrag bepaald op €20,00 per leerling.
Ook willen we u verzoeken de vrijwillige bijdrage voor de schoolreizen over te maken.
Donderdag 23 mei gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis.
Groep 7 en 8 gaan maandag 17 juni op werkweek naar Hattem en komen vrijdag 21
juni weer terug.
De kosten voor de schoolreis bedragen €27,50 en voor de werkweek €97,50 per kind.
Wilt u bovengenoemde bedragen zo snel mogelijk overmaken op het rekeningnummer
van de ouderraad. Het rekeningnummer is NL13RABO036.18.11.179
Gevraagd
Wie heeft er voor ons lege wc-rollen en boterdoosjes met deksel?
Afgeven bij groep 1 en 2.
Staking
Het Talent doet vrijdag 15 maart NIET mee aan de onderwijsstaking.
Wij staan wel achter de stakingen en acties voor beter onderwijs en salaris.

