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18 juni 2021

Ouderraadsvergadering 20.00 uur
Cultuuroverleg
Teamvergadering 14.45 uur
MR-vergadering 19.30 uur
Maandagochtend: Uitstapje groep 1-4
Teamvergadering 14.45 uur
Uitstapje groep 5 t/m 7
Zomerrapport groep 2 t/m 8
In deze week rapportgesprekken
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
Musical - Generale
Musical
Afscheid groep 8
Ka-baaldag
Zomervakantie begint voor alle kinderen om 12.00 uur

Schoolfruit

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met het EU-schoolfruit en groenteprogramma. Twintig weken lang hebben we, voor alle kinderen, voor 3 dagen
per week gratis groente en fruit aangeleverd gekregen.
Dit project is nu afgelopen en vanaf week 23 krijgen we al geen schoolfruit meer
aangeleverd.
Dinsdag, woensdag en donderdag blijven onze fruitdagen op school. Geef uw
kind(eren) voor deze dagen in de kleine pauze alleen fruit mee naar school.

Nieuws vanuit de bibliotheek

Zomeractie van de Online Bibliotheek:
In plaats van de Vakantiebieb app (waarin een selectie e-books stond) kunnen kinderen
dit jaar van 1 juli tot en met 31 augustus 2021 zonder bibliotheeklidmaatschap kiezen
uit alle e-books en luisterboeken van de Online Bibliotheek. Met een speciaal account
mogen zij 10 e-books en 10 luisterboeken lenen met een leentermijn van 3 weken per
boek. Op 31 augustus stopt dit account automatisch.

Toetsen

Sommige groepen zijn alle begonnen, anderen starten deze week met het maken van
de toetsen voor ons leerlingvolgsysteem.
De volgende toetsen staan op het programma:
-Rekenen en Taal voor kleuters
-Drie Minuten Toets
-Woordenschat
-Spelling
-Rekenen/Wiskunde
-Begrijpend Lezen
-AVI lezen
-BOUW

Dalton

Zelfstandigheid
Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken.
Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens
dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert
het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te
kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij
moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn.
De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die
voor hem effectief en verantwoord zijn.

Rapport en rapportgesprekken

Vrijdag 2 juli krijgen de leerlingen van de groepen 2 tot en met 8 hun zomerrapport
mee naar huis.
In de week van 6 juli vinden de gesprekken over deze rapporten plaats.
In verband met de nog geldende Corona maatregelen nodigen we nog niet alle ouders
uit op school voor een gesprek.
U hoort dit zo snel mogelijk van ons.

Schoonmaken kleutermateriaal

Ook dit schooljaar is het materiaal in de kleutergroep intensief gebruikt.
Een schoonmaak beurt is dan ook geen overbodige luxe maar wel een grote klus.
Daarom dan ook het volgende verzoek: wie wil ons helpen bij het schoonmaken van
het kleutermateriaal ?
Laat het even weten aan Ria of Addie zij kunnen u dan iets mee naar huis geven om
thuis schoon te maken. Hoe meer ouders mee willen helpen hoe liever immers: vele
handen maken licht werk!!!

Uitstapjes

Omdat ook dit jaar, door de Corona maatregelen, de schoolreis en de werkweek niet
door kunnen gaan, zijn we bezig met het bedenken van een leuk uitstapje voor alle
groepen. Een schoolreis en werkweek is niet te vervangen, maar we kunnen het wel
leuk maken.
Inmiddels heeft groep 8 gelukkig toch een tweedaagse achter de rug. Dat konden we
organiseren, omdat de groep klein is en we zo gemakkelijk in de eigen bubble konden
blijven.
De andere groepen hebben het nog te goed.
Op maandag 28 juni en woensdag 30 juni hebben we voor respectievelijk grp 1 t/m 4
en grp 5 t/m 7 een spel-uitstapje in de Hoeksche Waard.
Wie kan er helpen met vervoer naar en van het speelveld? U kunt zich opgeven bij
Addie of Larissa.

Praktisch verkeersexamen

Dinsdag 6 juli hebben de kinderen van groep 7 en 8 hun praktisch verkeersexamen.
De kinderen moeten die dag een route in Strijen fietsen. Op een aantal plaatsen langs
de route staan ouders die de verrichtingen van de kinderen beoordelen.
Alle scholen zorgen dat er van hun school een aantal ouders langs de route staan. Van
Het Talent moeten er ook een aantal ouders meedoen, maar er hebben zich nog geen
ouders opgegeven.
We zoeken dus nog ouders die, van 8.45 uur tot 11.15 uur, langs de route willen staan
om de verrichtingen van de kinderen te beoordelen. Wilt u hierbij helpen neem dan
contact op met Mariëlle of Peter.
Schooljaar 2021-2022
In december 2021 van het volgende schooljaar nemen Addie en Peter afscheid van het
onderwijs, zij gaan dan met pensioen.

INFO
Het bestuur van Stichting De Hoeksche School heeft samen met de MR van de school
de procedure gestart voor de werving van een nieuwe directeur. U kunt in de
plaatselijke weekbladen en op de site van De Hoeksche School de advertentie
tegenkomen. De benoemingsadviescommissie hoopt voor de zomervakantie een
directeur benoemd te hebben die uiterlijk 1 december op Het Talent kan gaan
beginnen.
Als vervanging van Addie Havelaar is een collega benoemd die vanaf september bij ons
op school gaat beginnen: Annette Stolk. Zij komt van ODBS Burgemeester van
Bommelschool in Heinenoord en is een ervaren daltonleerkracht.
De verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen in 2021-2022
is als volgt:
Leerkracht
maandag dinsdag
woensdag donderdag vrijdag
Ria Sakko
1-2
1-2
1-2
IB taken
Annette Stolk
1-2
1-2
1-2
Yvonne Engels
3-4
3-4
3-4
3-4
Gym BOUW 8 + BOUW
8 + BOUW
Mariëlle Donkers
3-4
Larissa van der Ende
5-6
5-6
5-6
ICT
5-6
Linda van den Berg
7-8
5-6
5-6
Anneroos Steenbergen 7-8
7-8
7-8
7-8
Lezen BOUW Lezen BOUW
Lezen BOUW
Lezen BOUW
Lezen BOUW
Addie Havelaar
Peter van Pelt
Dir. taken Dir. taken
Dir. taken Dir. taken
Lana Wolters
gym
gym

4

juni

Dana van Bruggen

14

juni

Dex Portier

16

juni

Emily Wijngaard

25

juni

Jayden Korenhof

27

juni

Joy Beijer

(nog) Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !

Nieuw in groep 1:
Melinda Bijvank
Hailey van der Linden

Wij wensen jullie een fijne schooltijd op Het Talent

