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Teamvergadering 15.45 uur
Start Jantje Beton Loterij
IB-middag
Schoolreis groep 1 t/m 6
Teamvergadering
Directeurenberaad

Voorstellen aan juf Annette (groep 1-2)
Met ingang van dit schooljaar werkt Annette Stolk op woensdag, donderdag en vrijdag
bij ons op school als leerkracht van groep 1-2.
Zij stelt zich hier aan u voor:
Ik ben Annette Stolk. Ik woon in Maasdam.
Toen ik bijna 20 jaar oud was ben ik in Westmaas gestart als kleuterjuf. Daarna ben ik
werkzaam geweest op basisscholen in Mijnsheerenland, Puttershoek en Heinenoord/
Blaaksedijk. Bij de laatstgenoemde heb ik meegewerkt om van deze school een
gecertificeerde Daltonschool te maken. Zodoende heb ik inmiddels 20 jaar ervaring in
het reguliere basisonderwijs en 15 jaar in het Daltononderwijs.
Ik heb 1 dochter (Nicki). Ze is 26 jaar en houdt net zoveel van kleine mensjes als ik,
daarom komt ze regelmatig (meestal op vrijdag) met mij mee naar school om de
feestvreugde in de klas te verhogen.
Ik ben heel blij dat ik in de kleutergroep van de odbs “Het Talent” mag gaan werken. Ik
hoop dat mijn opgedane kennis nuttig zal blijken te zijn voor leerkrachten en
leerlingen van deze Daltonschool.
Schoolreis/werkweek
Vanwege de coronamaatregelen konden we het afgelopen schooljaar helaas niet op
schoolreis.
Dit schooljaar gaan we NIET aan het einde van het schooljaar met schoolreis, maar
gaan we zoals u weet op 23 september met de groepen 1 t/m 6 op schoolreis.
Informatie over waar we naar toe gaan, wat er mee moet en hoe laat we weer terug zijn
ontvangt u binnenkort.
De groepen 7 en 8 gaan aan het eind van dit schooljaar op werkweek.
Gymmen
Vrijdag 3 september zijn alle groepen, met Juf Lana, weer gaan gymmen in het
verenigingsgebouw.
Maandag 6 september gaan we weer met de groepen 3 t/m 8 naar de sporthal in
Strijen. Zorgt u ervoor dat uw kind(-eren) goede gymkleding bij zich heeft:
een T-shirt, een sportbroekje en gymschoenen (geen balletschoentjes).
HERINNERING Ouderbijdrage en schoolreis
Herinnering………………
Er zijn nog veel ouders die de ouderbijdrage van het vorige schooljaar en de schoolreis
van 23 september moeten betalen.

Om onze activiteiten te ondersteunen willen wij u vragen om een jaarlijkse vrijwillige
bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor o.a. het sinterklaasfeest, kerstfeest,
lentefeest, musical, schoolontbijt, Ka-baaldag enz.
De vrijwillige ouderbijdrage bedroeg het vorig schooljaar €20,00 per kind.
U kunt uw bijdrage storten op:
rekeningnummer NL 13RABO 036.18.11.179
t.n.v. Stichting Schoolfonds OBDS Het Talent
onder vermelding van de naam van uw kind.
We gaan 23 september op schoolreis, dus verzoeken wij u (als u dit nog niet
gedaan heeft) om de vrijwillige bijdrage voor de schoolreis € 27,50 op
bovengenoemde rekening te storten.
Afspraken schooltijden
De ouders van groep 1-2 mogen hun kind tussen 8.15 en 8.30 uur naar de klas
brengen.
De ouders van groep 3 t/m 8 nemen afscheid bij het hek.
Groep 1-2 komen binnen en gaan naar huis bij de eigen ingang. Groep 3 t/m 8 komen
binnen en gaan naar huis vanuit de hoofdingang.
We hanteren dit schooljaar ’s ochtends weer een inloop en de kinderen kunnen vanaf
8.15 uur naar school komen en naar hun klas gaan.
Ouders die vroeger op het werk moeten zijn, mogen in overleg met de leerkracht hun
kind/-eren vanaf 8.00 uur op school brengen (groep 1-2 in de klas, groep 3 t/m 8 bij
het hek).
Jantje Beton Loterij
Wist u dat een groot aantal kinderen niet of slechts maar één keer per week buiten
speelt? En dat veel kinderen niet naar een sportclub kunnen om te bewegen?
Terwijl buiten spelen ontzettend belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling van
kinderen.
Met de helft van de opbrengst van de verkochte loten van de loterij ondersteunt Jantje
Beton buitenspeelprojecten. De andere helft van de opbrengst van de verkochte loten
mogen de deelnemende scholen zelf houden om activiteiten voor hun leerlingen mee
te financieren.
Ook dit jaar doet onze school weer mee met de Jantje Beton Loterij, die op woensdag
15 september begint.
Per gezin krijgt de oudste van het gezin die dag een verkoopboekje mee naar huis.
In dit boekje zitten 10 machtigingsformulieren. De kinderen gaan met dit boekje langs
familie, vrienden of buren in de buurt en proberen loten te verkopen.
De loten kosten €3,00 per stuk. De kinderen ontvangen van de kopers geen geld maar
laten de lotenkoper een machtigingsformulier invullen die in het verkoopboekje
zitten. De lotenkoper geeft daarmee Jantje Beton éénmalig toestemming om geld van
hun rekening af te schrijven.
De machtigingsformulieren moeten in het verkoopboekje blijven zitten.
Uiterlijk 30 september moeten de verkoopboekjes weer op school, bij de eigen
leerkracht, worden ingeleverd.
Wilt u niet dat uw kind(-eren) loten verkoopt, wilt u dit dan doorgeven aan de
leerkracht van uw kind.
Algemene ouderavond
In verband met de corona-maatregelen en de -risico’s houden wij dit schooljaar geen
Algemene Ouderavond. De Ouderraad zal in de week van 13 september haar
jaarverslag, financiële verantwoording en begroting via de mail aan u opsturen. Hierbij
is ook het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad gevoegd.

INFO
Voor de informatiebijeenkomst, waarin u verteld wordt over de afspraken, het
programma en activiteiten van dit schooljaar in de groep van uw kind/-eren, bedenken
we nog een alternatief. We houden u hierover op de hoogte.
‘Het Talent’ op Facebook
Onze school is actief op ‘social media’. Er zijn twee verschillende pagina’s op Facebook
te vinden; de openbare pagina (toegankelijk voor iedereen) en een besloten groep
(alleen voor ouders van onze leerlingen). In verband met de privacywet staan op de
openbare pagina geen foto’s van leerlingen, maar meer algemene mededelingen over
onze basisschool in Mookhoek.
Op de ‘ODBS Het Talent Ouderpagina’ (besloten groep) vindt u nieuwtjes,
aankondigingen, oproepen, en foto's & filmpjes die voor u als ouders interessant en
handig zijn om te weten/bekijken. De foto's op deze ouderpagina mogen op geen
enkele manier gedeeld of verspreid worden.
U kunt deelnemen aan de besloten groep door de pagina op te zoeken in de zoekbalk
en op de knop ‘Lid worden’ te klikken. Onze ICT-coördinatoren krijgen uw verzoek
binnen en bevestigen deze z.s.m. Vanaf nu volgt u ons op Facebook!
Schoolmaatschappelijk werk
Mijn naam is Maike Schutte. Ik ben de schoolmaatschappelijk werker op basisschool
Het Talent. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met
betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen,
anders dan leerproblemen. Het schoolmaatschappelijk werk biedt kortdurende
preventieve hulp en verwijst door indien nodig, waarbij
gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de
hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg met u als
ouders. Daarnaast heeft het schoolmaatschappelijk werk
nauw contact met de intern begeleider van de school. Het
schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van het
Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugdteam
Binnenmaas/Strijen.
Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk
of u twijfelt of uw vraag bij het schoolmaatschappelijk werk
of het Jeugdteam thuishoort, dan kunt u als oudercontact opnemen met de leerkracht
van uw kind, met de intern begeleider van de school of rechtstreeks met het
schoolmaatschappelijk werk via onderstaande gegevens.
Ik ben bereikbaar op maandag (even weken), dinsdag, woensdag (oneven weken) en
donderdag via:
Telefoonnummer:
of per e-mail:

06-55 88 10 46
m.schutte@kwadraad.nl
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Christopher Driftenaar
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Eva den Buitelaar

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !

Nieuw in groep 1:
Lexi Wols en Liv van Heelsbergen

Wij wensen jullie een fijne schooltijd op Het Talent.

