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1 april 2021

t/m maandag 5 april - Paasvakantie
Weer naar school
Theatershow voor alle groepen
Rapport; groep 2 t/m 8
Teamvergadering 14.45 uur
Ouderraadsvergadering online
en woensdag 21 apr - IEP eindtoets; groep 8
Koningsspelen
t/m zondag 9 mei - Meivakantie
t/m zondag 16 mei - Hemelvaartsweekend

Schoolfruit
Het schoolfruit voor week 14 is nog niet bekent. Er wordt dinsdag wel fruit geleverd,
maar u kunt uw kind ook zelf fruit meegeven naar school.
Lentefeest / verjaardag leerkrachten
Donderdag 1 april (geen grapje) vierden we het Lentefeest en vierden de leerkrachten
ook hun verjaardag op school. Dubbel feest dus. Door de Covid-maatregelen moest
elke groep in de eigen bubble het feest vieren en dat is dankzij de kinderen goed
gelukt.
De kinderen mochten verkleed naar school komen en zagen er schitterend uit:
prinsessen, ridders, politieagenten, dino’s, beesten en beestjes ….of gewoon heel
netjes gekleed. De kinderen zagen er feestelijk uit.
De ouderraad heeft de boodschappen voor de lunch gedaan en de lunch was heerlijk.
Iedereen bedankt voor de gezelligheid, de leuke tekeningen en knutsels, de
cadeautjes, de heerlijke en enorme taart. Volgend jaar weer een feestje uit de eigen
bubble met de hele school.
Paasvakantie
Vrijdag 2 april en maandag 5 april zijn alle kinderen vrij.
Theatershow
Dinsdag 6 april is er voor alle groepen een educatieve theatershow over het inzamelen
en recyclen van lege batterijen, een spannend verhaal met bijzondere trucs en
aanstekelijke liedjes voor de onderbouw en bovenbouw
Deze voorstelling zal voor iedere groep apart in de ochtend worden gegeven in het
Verenigings Gebouw.
Rapport
Door de Coronacrisis later dan gepland maar op vrijdag 9 april krijgen de leerlingen
van de groepen 2 t/m 8 hun winterrapport mee naar huis.
Kinderen van groep 2 en kinderen die nog niet eerder op Het Talent een rapport
hebben gekregen krijgen hun rapport mee in een witte verzamelmap.
De verzamelmap kunt u thuis bewaren.
De kinderen die op Het Talent al eerder een rapport hebben gekregen krijgen hun
rapport mee in een “transsportmapje”. Thuis kunt u het rapport in de witte
verzamelmap doen.
Het transsportmapje moet uw kind weer inleveren bij zijn of haar leerkracht!!!!!

Ook deze keer vinden er door de Corona maatregelen rapportgesprekken met de
ouders in een aangepaste vorm plaats. Alle ouders krijgen een uitnodiging voor een
telefonisch gesprek, een Skype of Teams ontmoeting of buiten schooltijd een
ontmoeting op school.
In juni hopen we u weer op normale wijze op school te kunnen uitnodigen om met u in
gesprek te gaan over de vorderingen van uw kind(eren).
IEP eindtoets
Dinsdagmorgen 20 april en woensdagmorgen 21 april maken de leerlingen van
groep 8 de IEP eindtoets.
Vragenlijsten
Na het Paasweekend wordt u via de mail benaderd met het verzoek om enkele vragen
m.b.t. de school te beantwoorden.
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 vragenlijsten, een vragenlijst van school en
een veiligheidsvragenlijst van het Ministerie van OCW. De leerlingen vullen de
vragenlijst individueel in op de chromebooks op school.
Natuurlijk worden alle antwoorden van de vragenlijsten anoniem verwerkt.
Vormingsonderwijs voor schooljaar 2021-2021
Kinderen van groep 4 t/m 7 krijgen na het Paasweekend een informatiebrief over
vormingsonderwijs. Met de antwoordbrief kunnen de ouders aangeven of zij voor het volgende
schooljaar hun kind/ -eren willen laten deelnemen aan godsdienstig- of ,indien beschikbaar,
humanistisch vormingsonderwijs.

2

april Chloë Bennik

4

april Emilie Bennik

11 april Veerle Schelling
14 april Bas den Buitelaar
17

april Daan de Geus

17

april Brandon Niemeijer

25

april Jade Breure

30

april Oliwia Moskowicz

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !
Nieuw in groep 1:
Stella de Zeeuw
Danny Dao
Loïc Bennik
Wij wensen jullie een fijne schooltijd op Het Talent

