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Nationaal Schoolontbijt
Studiemiddag: Ria
- Kunstgebouw; groep 1-2 om 10.45 uur in BS De Parel
- Teamvergadering 14.45 uur
- Lootjes trekken voor groep 5 t/m 8 i.v.m. Sint
Teamvergadering 14.45 uur
Ouderraadsvergadering online
Studiemiddag: Peter
Schoolarts voor groep 2
Studiemiddag; alle kinderen zijn ’s middags VRIJ !!
Directeurenberaad: Peter
Studiemiddag: Ria
Oud papier

Oud papier
Ook Zaterdag 28 november wordt vanwege de corona maatregelen het oud papier
niet door onze vrijwilligers bij u opgehaald!
Wij verzoeken u vriendelijk om, indien mogelijk, uw oud papier ZELF op zaterdag 26
september overdag naar de oud papier container te brengen en erin te zetten.
Graag zo ver mogelijk naar achteren, zo hoog mogelijk en niet in plastic verpakken.
De container staat in de Zweedsestraat te Mookhoek tegenover de parkeerplaats
en de glasbak.
Houdt u zich a.u.b. aan de RIVM-richtlijnen.
Hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking.
Medezeggenschapsraad
De samenstelling van de medezeggenschapsraad ziet er als volgt uit:
Oudergeleding: Mevr. Van Os
Dhr. Bennik
Dhr. Trueman
Personeelsgeleding: Ria Sakko
Larissa van der Ende
Addie Havelaar
Gymmen in de Apollohal en het Verenigings Gebouw
Er zijn nog altijd kinderen (vooral van groep 1-2) die geen gymschoenen bij zich
hebben.
Wilt u dit zo snel mogelijk in orde maken: kinderen zonder gymschoenen kunnen niet
mee gymmen en blijven op school bij één van de andere leerkrachten.
Schoolfruit en -groenteprogramma
Zoals u weet doen we dit schooljaar weer meedoen met het EU-schoolfruit en groenteprogramma.
Vanaf 9 november krijgen we 20 weken lang, voor alle kinderen, voor 3 dagen per
week gratis groente en fruit. Vanaf deze week hoeft u uw kind op onze fruitdagen
(dinsdag, woensdag en donderdag) dus geen fruit mee naar school te geven.

Via de mail houden we u op de hoogte welke fruit we voor de komende week
aangeleverd krijgen. Lust uw kind dit fruit niet, geef dan natuurlijk wel fruit mee naar
school.
Ouderhulp
Van veel ouders hebben we het ouderhulpblad dat u een paar weken geleden heeft
ontvangen nog niet teruggekregen. Wilt u dit zo snel mogelijk op school inleveren.
Viering
In de vorige info kondigden we u aan dat we op donderdag 12 november een Open
huis en een viering zouden houden waarbij ook alle ouders voor werden uitgenodigd.
Door de huidige Coronamaatregelen kan dit, zoals u begrijpt helaas niet doorgaan.
Stagiaires
Groep 1 en 2 krijgen 2 stagiaires.
Vanaf maandag 9 november komt Fleur van Meerendonk twee weken lang voor een
snuffelstage.
Vanaf maandag 16 november t/m dinsdag 2 februari volgt Mirjam Leep stage op Het
Talent. Mirjam volgt de Academische Pabo (lerarenopleiding) en komt wekelijks op
maandag en dinsdag in groep 1-2.
Kunstgebouw
Maandag 9 november gaan de leerlingen van de groepen 1 en 2 naar een voorstelling
van Kunstgebouw met als titel “Plons”. De voorstelling wordt gegeven in BS De Parel in
Strijen. Wilt u helpen met het vervoer van de kinderen geef dit dan door aan Ria of
Addie.
Nationaal Schoolontbijt
Een goed begin is het halve werk! We weten uit onderzoek dat het belangrijk is om te
ontbijten. Dit helpt je om overdag fit te zijn en om goed op te letten op school.
Zo krijg je meer voor elkaar; iedere dag weer.
Andersom is het zo dat je gewoon minder presteert als je het ontbijt over slaat.
Om het belang van ontbijten te onderstrepen doen we mee met het nationaal
schoolontbijt.
Dinsdag 3 november verwachten we onze leerlingen dan ook met een lege maag op
school. We eten met elkaar in de groep.
Het is niet de bedoeling dat uw kind(eren) deze ochtend in pyjama naar school
komt!!!!!
Schoolarts
Maandag 16 november komt de schoolarts voor groep 2. Ouders van deze leerlingen
ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Studiemiddag
Maandagmiddag 23 november hebben de leerkrachten van Het Talent een
studiemiddag. Alle kinderen gaan die dag om 12.00 uur naar huis.
Schooltijden
Het komt regelmatig voor dat kinderen te laat op school zijn.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind vanaf 8.15 maar uiterlijk om 8.25 uur op school
aanwezig is, zodat we echt om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.
Boekenmarkt
Op de boekenmarkt met Boekhandel Schouten tijdens de Kinderboekenweek is voor
€395,-- aan boeken verkocht. Wij mochten hierdoor voor €65,-- aan boeken kopen bij
Boekhandel Schouten en hebben een leuk pakketje leesboeken voor de groepen
aangeschaft. Namens de kinderen bedankt voor uw bijdrage!
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Daisy van der Linden
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Rozy Niemeijer

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Nieuw in groep 1:
Eva den Buitenlaar

Wij wensen Eva een fijne schooltijd op Het Talent

