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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 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 over 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.
Kerstfeest
Ook het kerstfeest vieren we dit jaar door de Coronamaatregelen op een andere manier
dan dat we gewend zijn.
We hadden dit jaar een Kerstlunch gepland op donderdag 17 december een Kerstlunch.
Toen de minister de lockdown en sluiting van de scholen aankondigde hebben we de
kerstlunch omgezet naar afgelopen dinsdag. Het was wel even regel, maar het is
gelukt. Het was in alle groepen een gezellige en geslaagde kerstlunch.
Vakantierooster
Op de site http://www.obs-hettalent.nl/pagina/175041/vakantierooster kunt u het
vakantierooster 2021-2022 vinden.

Afstandsonderwijs
Op dinsdag 5 januari zullen we afstandsonderwijs gaan verzorgen en alle kinderen
uitnodigen om hun werkpakket te komen ophalen volgens onderstaand schema.
Werkpakket ophalen op dinsdag 5 januari:
08.30 uur - groep 8
09.00 uur - groep 7
09.30 uur - groep 6
10.00 uur - groep 5
10.30 uur - groep 3-4
11.00 uur - groep 1-2
• Kinderen uit één gezin kunnen op één van de tijdstippen hun werk ophalen.
• Kinderen moeten zelf een stevige tas meenemen om hun werk en boeken in te
kunnen doen.
Rooster
Op de helft van het schooljaar, na de Kerstvakantie en lockdown wisselen de roosters
van juf Anneroos en juf Mariëlle. Op maandagmiddag en woensdag staat juf Anneroos
voor groep 7-8 en heeft juf Mariëlle ondersteunende taken voor leerlingen van groep 7
en voor leerlingen van groep 3-4
Op woensdag staat juf Mariëlle voor groep 3-4.
Dalton
Zoals u weet is onze school een Daltonschool. De komende tijd kunt u in onze info
informatie vinden over Daltononderwijs.
Effectiviteit is de tweede kernwaarde in het Daltononderwijs.
Dalton is een werkwijze om effectiever te werken: “a simple and economic
reorganization of the school”. Parkhurst wil met haar Dalton Plan het schoolse leren
doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency al vanaf het begin twee
belangrijke begrippen. Effectiviteit en efficiency veronderstellen duidelijkheid over de
onderwijsopbrengsten. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft.
Onderwijs behoort kinderen en jeugdigen ook cultureel en moreel te vormen, zodat ze
zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden: geoefend in, gewend aan en
voorbereid op leven, werken en samenleven.
Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en
middelen. Parkhurst wil omwille van de efficiency leerlingen juist verantwoordelijkheid
in handen geven.
Zij stelt dat als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen
en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan
stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft.
Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die
verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in
vrijheid uitvoeren.

