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2e Pinksterdag; vrij!
Directeurenberaad; Peter
Gastles groep 7 en 8
Teamvergadering; 15.45 uur
MR-vergadering 19.30 uur

Schoolfruit
Het volgende schoolfruit krijgen we voor week 21 aangeleverd:
dinsdag: cherrytomaatjes
woensdag: appel
donderdag: mango
Lust uw kind bovengenoemd fruit niet geef dan zelf fruit mee naar school.
Zoals u weet zijn dinsdag, woensdag en donderdag onze fruitdagen op school. Geef
uw kind(eren) voor deze dagen alleen fruit mee naar school.
Dalton
Samenwerken
Een daltonschool is een school waar leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiding
op een natuurlijke en gestructureerde manier met elkaar werken.
Een daltonschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en
met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan
hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat ze elkaar kunnen
helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan
het leren vergemakkelijken.
Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te
luisteren en respect te hebben voor elkaar.
Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren
ze te reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen
inbreng en die van een medeleerling, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan
met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking.
Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek
voor democratisering en socialisering.
Werkweek
Zoals u al weet gaat de werkweek naar Hattem voor groep 7-8 ook dit schooljaar niet
door i.v.m. de corona-maatregelen.
Groep 8 gaat in juli van school en zij hebben dan twee keer hun werkweek gemist.
Omdat groep 8 een kleine groep is, hebben we voor hen toch nog een 2-daags
uitstapje met een leuk programma kunnen regelen.
Groep 7 gaat, als de schoolreis doorgaat mee op schoolreis met groep 1 t/m 6. Wij
gaan ervan uit dat zij in 2022 wel op werkweek kunnen.
Groep 8 gaat op donderdag 10 juni weg en komen op vrijdag 11 juni terug.
De kosten zijn lager dan voor de werkweek naar Hattem en bedragen €70,-- per kind.
Heeft u al €97,50 voor de werkweek betaald, dan krijgt u het verschil natuurlijk
teruggestort op uw rekening.

Enkele ouders hebben in overleg en in afwachting van het doorgaan van de werkweek
nog niet betaald.
Aan hen wil ik verzoeken om de kosten van €70,-- te storten op:
rekeningnummer NL 13 RABO 036.18.11.179
t.n.v. Stichting Schoolfonds OBDS Het Talent
onder vermelding van de naam van uw kind/ kinderen.
Schoolreis
Het is volgens de richtlijnen van de GGD nog niet mogelijk om op schoolreis te gaan.
Wij houden het natuurlijk goed in de gaten en hopen dat groep 1 t/m 7, zoals gepland
op 8 juni op schoolreis kunnen. Als het t.z.t. nog niet kan is een eventuele latere
datum voor de schoolreis ook mogelijk.
Bewegingsonderwijs in Strijen
Bewegingsonderwijs in de sportzaal in Strijen mag weer, DUS vanaf maandagochtend
31 mei gaat groep 3 t/m 8 weer gymmen in Strijen. Houdt u er rekening mee dat uw
kind die dag de gymkleding (en goede sportschoenen) mee naar school neemt.
A4D
De Avondvierdaagse in Strijen voor groepen gaat i.v.m. de coronamaatregelen niet
door. U kunt de vierdaagse wel met uw gezin lopen. Hierover bent u eerder
geïnformeerd. U kunt uzelf en uw gezin aanmelden op de website:
www.de4vanStrien.nl
Het Talent wandelt een eigen Estafette Vierdaagse: van 1 t/m 4 juni gaat iedere dag
een groep een stuk wandelen in de omgeving. De afstanden die we gaan afleggen zijn
tussen de 1,5 en 5 km. Onderweg wordt er getrakteerd op wat lekkers.
Dinsdagmiddag 1 juni: groep 1-2
Woensdagochtend 2 juni: groep 3-4
Donderdagmiddag 3 juni: groep 5-6
Vrijdagmiddag 4 juni: groep 7-8
I.v.m. het weer kan een groep die dag op een ander tijdstip gaan wandelen, dus houd
facebook in de gaten voor een update.
Batterijen
Wist u dat u uw oude batterijen op school kunt inleveren. Er staat een inzamelton in
het halletje van hoofdingang. We hechten waarde aan de bewustwording rondom een
groen, gezond en leefbaar milieu. Het inzamelen en recyclen van lege batterijen hoort
daar ook bij. Voor elke kilo ingezamelde batterijen krijgt onze school €0,25. Van de
opbrengst kopen wij ieder jaar buitenspeelgoed, dat de kinderen in de pauzes kunnen
gebruiken.
Leuk meegenomen: als u de batterijen per 10 in een zakje doet met daarin een briefje
met uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, maakt u zelf ook kans op mooie
prijzen. Stibat (meer info: www.legebatterijen.nl) maakt elke maand 103 landelijke
winnaars bekend.
Welke batterijen kunt u wel en niet inleveren op school:
WEL – Alleen huis-, tuin- en keuken batterijen die door de opening van
de inzamelton passen.
NIET – Grote batterijen en accu’s

