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Ouderraadsvergadering; 20.00uur
Start kinderboekenweek
Begrijpend lezen bijeenkomst; 13.00 uur
Dalton regio bijeenkomst
Start Muziek In De Klas voor groep 1-8
Viering; worden wat je wil
Herfstvakantie
MR-vergadering
Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs
Directeurenberaad
Kledingactie
Start schoolfruit

Jantje Beton Loterij
Heeft u de verkoopboekjes al weer mee terug naar school gegeven ?????
Heeft u dit nog niet gedaan wilt u dit dan zo snel mogelijk in orde maken!!!!!!!
Kledingactie
Donderdag 28 oktober zamelt de ouderraad weer kleding in voor Bag2school.
De ingezamelde kleding gaat naar een goed doel. De ouderraad krijgt een klein bedrag per kilo
opgehaalde kleding. Dus……..ruimt u de zomerkleding op, bewaar ze voor de kledingactie van de
ouderraad.
Puberbrein
In de bijlage zit een flyer over een informatie-avond voor ouders die geïnteresseerd zijn in de werking
van het puberbrein.
Gym
In de bijlage zit een flyer over gymlessen bij de GYM vereniging van ’s Gravendeel.
Schoolfruit
We hebben ons laatst ingeschreven om deel te kunnen nemen aan het gratis schoolfruit en we zijn
ingeloot. Dit betekent dat vanaf 15 november het schoolfruit weer bezorgd gaat worden op school. U
ontvangt daarover binnenkort nadere informatie.
Week van het pesten
Deze week is de nationale week van het pesten. Het thema van deze week is “Buitensluiten is
uitgesloten!” Het gaat over dat iedereen mee mag doen, niemand wordt buitengesloten en we samen er
voor zorgen dat iedereen zich prettig voelt door mee te kunnen doen. Op school besteden we in elke
groep aandacht aan dit thema. Op vrijdag hebben we de week van het pesten gezamenlijk afgesloten
door een dansactiviteit met alle kinderen op het schoolplein.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema “worden wat je wil”. Het gaat over beroepen. De moeder
van Joost, Sylvia Koorneef, heeft op de ramen van school prachtige illustraties gemaakt die gaan over
het thema van de Kinderboekenweek. We zijn erg blij met deze mooie afbeeldingen op de ruiten. Sylvia,
bedankt!
Elizabeth’s vloed
Maandag 4 oktober gaan de groepen 5,6,7,8 de geschiedenis induiken door de culturele voorstelling
over de Elizabeth’s vloed. De voorstelling heet inspecteur S.
Niet op school
Afgelopen week zijn juf Yvonne en juf Addie ziek geworden. Juf Anneroos was al wat langer ziek. Wat
een pech! We wensen hen alle goeds en veel beterschap.
Juf Yvonne gaat vervangen worden door een nieuwe gezicht bij ons op school, zij heet juf Kim van der
Linden. Juf Addie wordt niet vervangen. Juf Anneroos is 4 dagen per week een paar uur op school, maar
niet in de klas en zij werkt ook thuis aan schooltaken. We hopen dat iedereen weer snel beter is en op
school terug kan komen.
Muziek in de klas
Een mooi project dat al langer bestaat is MUZIEK IN DE KLAS. Deze organisatie heeft een mooi aanbod
voor het basisonderwijs van de Hoeksche Waard.
Voor 450,- per groep per jaar komt bij ons op school vanaf 12-10-2021 op dinsdagochtend een
muziekdocent lesgeven. Daminan Peters start op 12-10-201 met het geven van muzieklessen.
- 08.45 uur: groep 1-2
- 09.15 uur: groep 3-4
- 09.45 uur: groep 5-6
- 10.30 uur: groep 7-8
Het aanbod is volgens de muzikale leerlijn en omvat:
- liedjes zingen volgens een muziekmethode: MuziekZo-ZingZo
- kennis van de instrumenten
- demonstraties of presentaties of samenwerken in de school met muziekverenigingen zoals Jong
Juliana, Maasmuziek en NLS. We verheugen ons op een muzikaal schooljaar!
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Yara van Emst
Sura van Os
Aleksander Szajner
Arie van der Sijde
Philine Kooijman
Esmee van Bruggen
Isa van Bruggen
Nadya Verhoef
Rahana Bisrat
David van Brussel
Firomsaa Bisrat

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !
Nieuw in groep 1: Xander van Brussel
Nieuw in groep 7: Gijs Quartel
Wij wensen jullie een fijne schooltijd op Het Talent!

