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OR-vergadering - online
Sintfeest: -groep 1 t/m 4 gaan om 12.00 uur uit
-groep 5 t/m 8 gaan om 13.00 uur uit
Teamvergadering 14.45 uur
Kerstfeest: ’s middags tot 14.30 uur
Geen gym
Aangepast rooster: groep 5 t/m 8 gaan om 13.30 uur uit
Oud papier
Start Kerstvakantie
Weer naar school

Oud papier
Laatste keer oud papier!!!
Zaterdag 19 december 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 19
december 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.
M.i.v. 1 januari 2021 stoppen wij helemaal met het inzamelen van oud papier.
Zaterdag 19 december is onze laatste inzameldag.
RAD neemt de aan huis inzameling van de oud papier en karton van ODBS Het Talent
over. U ontvangt van RAD een speciale papiercontainer, dit is een grijze container met
een geel deksel.
Kijk op de afvalkalender of RAD-app voor de overige ledigingsdata in 2021.
Als u verder nog vragen heeft of indien u de container voor oud papier en karton niet
wil ontvangen, kunt u contact opnemen met het RAD HW via gsl@radhw.nl.
Hartelijk bedankt dat u al die jaren aan onze oud papier inzameling hebt meegewerkt.
Alle spaarders, vrijwilligers, sjouwers, rijders, fietsers, stapelaars, koffie zetters, flyer
bezorgers, roostermakers, invallers bedankt voor jullie inspanningen, inzet en
bijdrage. De school en de ouderraad hebben met de opbrengsten voor de kinderen
leuke activiteiten kunnen organiseren. We gaan nu nadenken hoe we in de toekomst
aan extra inkomsten voor de kinderen kunnen komen. Als u ideeën heeft, kunt u het
aan de OR laten weten.
Schoolfruit
Het volgende schoolfruit krijgen we voor week 49 aangeleverd:
dinsdag: komkommer
woensdag: mandarijn
donderdag: peer
Lust uw kind bovengenoemd fruit niet, geef dan zelf fruit mee naar school

Sinterklaasfeest
Vrijdagmorgen 4 december brengt Sint een bezoek aan Het Talent.
In verband met de Coronamaatregelen zal het een andere viering worden dan dat we
altijd gewend zijn.
We ontvangen Sint niet buiten en niet in de hal van de school en er kunnen helaas ook
geen ouders, oma’s en opa’s bij aanwezig zijn.
Sint komt naar het Verenigings Gebouw en daar gaan we ook met alle groepen naar
toe. In het Verenigings Gebouw is meer ruimte en kunnen we de Coronamaatregelen
beter in acht nemen. Zoals het er nu naar uitziet, zal Sint ook een bezoekje brengen
aan de groepen.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben surprises voor elkaar gemaakt en zijn deze
dag druk bezig met het uitpakken en het voorlezen van de gedichten.
De groepen 1 t/m 4 gaan om 12.00 uur naar huis en de groepen 5 t/m 8 gaan om
13.00 uur naar huis.
Voor en bij school moeten natuurlijk zo min mogelijk volwassenen met elkaar in
contact komen en moeten het aantal rij- en loopbewegingen beperkt blijven.
Wilt u eraan denken om ook op vrijdag 4 december, net als alle andere dagen, dat uw
kind door één van de ouders naar school wordt gebracht (Kiss and Ride) en natuurlijk
het liefst lopend of met de fiets. Met ophalen geldt natuurlijk ook dat het door één van
de ouders moet gebeuren.
Houdt u aan de 1,5 meter afstandsregel.
Kerstfeest
Ook het kerstfeest vieren we dit jaar door de Coronamaatregelen op een andere manier
dan dat we gewend zijn.
We hebben dit jaar op donderdag 17 december een Kerstlunch en eten tussen de
middag gezellig met elkaar. Ook hierbij zijn geen ouders aanwezig en ook hebben we
geen feestelijke afsluiting met alle ouders.
Maaltijden of hapjes kunnen niet door ouders/kinderen (thuis) bereid worden. Alles
wordt door de leraren centraal en “kant en klaar” ingekocht. In de klas worden de
maaltijden door één persoon opgeschept en/of verdeeld.
Het wordt anders, maar we gaan ook dit jaar voor een gezellige, geslaagde viering voor
de kinderen zorgen.
Geen Gym.
Vrijdag 18 december is er geen gym.
Onze vakleerkracht Lana heeft die dag een studiedag.
Dalton
Zoals u weet is onze school een Daltonschool. De komende tijd kunt u in onze info
informatie vinden over Daltononderwijs.
Vrijheid is het eerste daltonprincipe, maar als het gerelateerd wordt aan onderwijs kan
het een verwarrend begrip zijn. Soms associëren ouders het met vormen van een
antiautoritaire opvoeding of met een soort “vrijheid-blijheid”.
Vrijheid in het daltononderwijs betekent heel wat anders. Op daltonscholen heerst er
geen vrijblijvendheid. Leerlingen mogen er niet zomaar doen wat ze willen en ze
hebben ook niet de vrijheid om niet naar school te gaan.
In het daltononderwijs krijgen leerlingen wel de vrijheid hun schoolwerk naar eigen
inzicht te plannen. Daltononderwijs is geen onderwijs waar leerlingen met de armen
over elkaar afwachten tot de leerkracht opdrachten geeft.
Leerlingen leren er initiatief te nemen en krijgen ruimte om naar eigen inzicht te
werken. Door leerlingen vrijheid te geven wordt onderwijs iets van het kind zelf.
Hij wordt, wat tegenwoordig populair genoemd wordt, (mede-)eigenaar van zijn eigen
leerproces. De vrijheid die een leerling op een daltonschool krijgt, is altijd vrijheid in
gebondenheid. Hij moet leren rekening te houden met anderen, verantwoordelijkheid
te dragen over zijn keuzes en verantwoording af te leggen over zijn werk en zijn
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resultaten. Leerlingen mogen op daltonscholen, met mate, kiezen wat ze willen leren,
in welke volgorde ze hun werk willen doen, waar ze willen werken, soms ook met welk
materiaal ze willen werken en vaak ook of ze alleen of samen willen werken.
Het dragen van verantwoordelijkheid moeten leerlingen leren. En zoals bij al het leren,
worden ook hier fouten en vergissingen gemaakt. Dat mag ook, want van fouten
maken leer je! Wanneer leerlingen bang voor het maken van fouten zorgt dat voor
onzekerheid en voor een gebrek aan durf om te experimenteren en om je grenzen te
verkennen en te verleggen.
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Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Nieuw in groep 1:
Rick van der Sijde

Wij wensen Rick een fijne schooltijd op Het Talent

