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Ouderraadsvergadering; 20.00 uur
Medezeggenschapsraadsvergadering; 20.00 uur
Start schoolfruit
Studiemiddag; alle kinderen om 12.00 uur vrij!!!
Schoolarts voor groep 2
Directeurenberaad

Studiemiddag
Donderdag 18 november hebben de leerkrachten van onze school een studiemiddag. Alle kinderen gaan
die dag om 12.00 uur naar huis.
Stagiaire
In groep 1 en 2 hebben we op dinsdag een eerste jaars Pabo stagiaire; Melissa Baars.
Melissa komt elke dinsdag en af en toe ook een hele week.
Ziekte en vervanging
AnneRoos is door ziekte al enige tijd afwezig. Linda v.d. Berg en Ria Sakko werken nu met de leerlingen
van groep 7 en 8. Kim van der Linden werkt op maandag en dinsdag, en soms op woensdag,
met groep 1 en 2.
Viering
In de jaaragenda die u van ons heeft gekregen staat voor 11 november een talentendag + viering
gepland. Deze gaat echter niet door.
Nationaal Ontbijt
Deze week van 1 tot en met 5 november staat in het teken van Het Nationaal Ontbijt. In heel Nederland,
op 2000 basisscholen, wordt aandacht besteed aan het belang van een goed ontbijt. En met name de
aandacht voor een gezond ontbijt staat deze week centraal. Op basisschool Het Talent in Mookhoek
deden de kinderen op woensdag 3 november ook mee met Het Nationaal Ontbijt. Ze kwamen voor deze
ene keer met een lege maag naar school. Elke klas was gezellig gemaakt en de kinderen hadden de dag
ervoor hun eigen placemat versierd. Het gesprek over een gezond ontbijt werd in elke klas gevoerd om
de bewustwording te realiseren over hoe je goed voor je lichaam kunt zorgen door de dag goed te
beginnen. De kinderen hebben gesmuld van het ontbijt op school. Er waren verschillende soorten brood
en beleg, maar ook dingen als yoghurt, fruit, paprika en eieren. Voor elk wat wils. De wethouder
onderwijs van de gemeente De Hoeksche Waard, Huibert Steen, kwam samen met Margreet Wigmans
van De Hoeksche Waard Actief op basisschool Het Talent in Mookhoek langs om in gesprek te gaan met
kinderen over gezond ontbijten en om zo het belang te onderstrepen dat ook de gemeente een gezond
ontbijt belangrijk vindt voor alle kinderen.
Kascontrole
De school maakt wekelijks gebruik van het verenigingsbouw door daar op vrijdag te gymmen. Ook maakt
de school regelmatig gebruik van het verenigingsgebouw voor vieringen of andere festiviteiten. Als

gebruiker is ons laatst de vraag gesteld of we willen meewerken om de kascontrole van het
verenigingsgebouw uit te voeren. Het is een gewoonte dat ouders dit op zich nemen. Ouders van de
ouderraad en van de medezeggenschapsraad helpen het verenigingsgebouw door de kascontrole te
doen.
Tekort aan leerkrachten
Het is een landelijk probleem, het tekort aan leerkrachten. Het is bovendien geen nieuw probleem, het
duurt al langer, dit tekort en zal ook nog wel even aanhouden. Nu de herfst en de winter voor kouder
weer zorgen en de verkoudheid en de griep weer welig rond waaien, is het mogelijk dat leerkrachten van
onze school ook ziek worden. Daarbij opgeteld dat corona ons ook zou kunnen treffen. Natuurlijk
proberen we altijd inval te verzorgen. De personeelsleden die geen klas hebben worden ook ingezet om
in te vallen zodat de kinderen toch les krijgen. De mogelijkheid bestaat dat het ons niet altijd lukt om een
klas te bemannen. We vragen op voorhand uw begrip als we een klas naar huis moeten sturen in het
geval we geen inval geregeld krijgen.
Parro
Het is al eerder aangekondigd, want de school gaat gebruik maken van een app die heet Parro. Deze app
is speciaal voor ouders en moet geïnstalleerd worden op de telefoon. Middels deze app kunt u altijd en
overal van zowel leuke als belangrijke schoolzaken lezen, kunt u leuke foto’s ontvangen van de groep of
van de school, ook kunt u makkelijk een berichtje sturen naar de leerkracht, uw kind ziekmelden kan ook
en jezelf opgeven voor een rapportgesprek is ook mogelijk.
Parro is een veilige, gesloten omgeving waardoor de privacy geborgd is en toch communicatie op allerlei
manieren mogelijk is. Volgende week ontvangt u als ouder een bericht in uw mailbox om het account,
dat u kunt downloaden vanuit de appstore, te activeren. Nadere informatie volgt volgende week.
Corona
Afgelopen dinsdagvond zijn er vanuit de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd om de
besmettingen met corona tegen te gaan. Voor het basisonderwijs geldt dat we de anderhalve meter
weer moeten aanhouden tussen volwassenen. Dit betekent op onze school dat ouders niet meer mee
naar binnen kunnen en afscheid kunnen nemen van hun kind bij het hek. Dit geldt met name voor de
groep 1-2. Ook het ophalen is zoals altijd voor iedereen buiten bij het hek. Externen mogen wel naar
binnen, op 1,5 meter afstand, als dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. In de klassen
besteden we weer opnieuw veel aandacht aan het wassen van de handen en de hygiëne van de tafels en
de deurklinken. Bovendien zullen we de lokalen weer vaker ventileren. Als uw kind last heeft van koude
in het lokaal, is een extra trui een goede oplossing. Verder zijn er voor dit moment nog geen
consequenties voor onze school. We gaan er samen voor zorgen dat de besmettingen teruglopen en
wijzelf en de omgeving gezond kunnen blijven.
Bag 2 school
De kledingactie van afgelopen periode is een succes geweest. Veel ouders hebben een zak met kleding
op school afgeleverd. Het totaal aantal kilo’s kleding dat is opgehaald bedroeg 594 kilo en leverde een
bedrag op van 178,20. Dit geld voegt de ouderraad aan hun begroting toe zodat er meer mogelijk is voor
de kinderen. Iedereen die heeft meegedaan en meegeholpen, van harte dank voor de bijdrage!
Schoolfruit
Het schoolfruit wordt na 15-11-2021 geleverd op de dinsdag. Dit betekent dat de schoofruitdagen op
woensdag-donderdag en vrijdag zullen zijn. Op deze laatste dagen van de week krijgen de kinderen op
school groente of fruit en hoeven ze dit zelf niet mee te nemen.
Parkeren
Er vinden op de dijk weer controles plaats in verband met de snelheid van rijden. Denk aan uw snelheid!
En het parkeren voor de school is niet handig, dus parkeer uw auto in de parkeervakken die daarvoor
bedoeld zijn.

INFO
Gevonden
Op school ligt al weken een meisjestrui. Het is een donkerblauwe Adidas trui met roze letters in maat
110. Van wie is deze trui? Als de trui niet wordt opgehaald brengen we hem over een week naar de
kringloop.
Bibliotheek
Op 18 november gaat de bibliotheek weer van start. Twee moeders, Petra en Sylvia, hebben zich gemeld
om dit te doen. We hebben echter nog ruimte om met meer mensen deze klus te doen. Wie heeft zin en
tijd om eens in de 2 of 3 weken 1,5 uur op donderdagmiddag de bibliotheek te doen. Kinderen komen
dan hun boek inleveren, een nieuw boek kiezen en daar moet de administratie van worden bij
gehouden. Het is niet al te veel werk en geeft een hoop leesplezier voor de kinderen. Wie oh wie komt
ons daarbij helpen? De moeders van de bibliotheek mogen op donderdag wel in de school omdat lezen
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Als je kan helpen, meld je dan bij Arianne.
Bijlage
In de bijlage zit een bericht van de GGD over een ouderavond over pubers en alcoholgebruik.

