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woe 1 dec Fruit en groenten voor de kinderen 

don 2 dec Boeken ruilen. Neem een tas mee! 

vrij 3 dec Sinterklaasfeest: alle kinderen om 12.00 uur vrij!! 

ma 6 dec De kerstbomen komen de school in. 

    

 
Denkt u aan…. 

• Het aanleveren van de juiste emailadressen van vaders en moeders. 

• Een account aanmaken in het Ouderportaal. U heeft een  mail ontvangen daarover.  

• Met het account van het ouderportaal kunt u Parro installeren op uw telefoon 

• Het delen van de vacaturetekst. Bent u of kent u iemand die bij ons kan komen werken? Laat hem/haar de 
vacature zien! 

 
Sinterklaasfeest 
Door corona veranderen we de activiteiten rondom het Sinterklaasfeest een klein beetje en ik laat u graag weten 
wat er anders zal gaan dan eerder was gepland.  
 
Op vrijdag 3 december komt de Sint naar ODBS Het Talent. Hij komt deze keer niet met kar en paard. Dus we halen 
hem niet binnen met heel de school. De kinderen komen gewoon zo als altijd naar school. Om 08.30 uur 
verwachten we iedereen binnen in zijn/haar eigen klas. Daarna gaan de groepen gaan per toerbeurt de Sint en zijn 
piet ontmoeten in het verenigingsgebouw. De Sint verheugt zich om alle kinderen weer te zien.  
De groepen 5-6 en 7-8 gaan in hun eigen klas surprises doen. De groepen 1-2 en 3-4 zullen in hun eigen klas een 
gezellige Sinterklaasochtend beleven. Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij.  
 
Feest rondom pensionering van Addie en Peter 
Ook het feest van Addie en Peter zal er anders uitzien dan we eerder hadden bedacht. In weeknummer 50 zal op 
donderdagmiddag 16-12-2021 een verrassing komen voor de kinderen waarover we nu nog niks zeggen. Deze 
verrassing wordt hen aangeboden door Peter en Addie. Op vrijdagochtend 17-12-2021 doen we in het 
verenigingsgebouw een viering per groep. Ook dan gaan we per toerbeurt daar naar toe en zullen we Addie en 
Peter verrassen. Op school worden momenteel al allerlei dingen gemaakt door de kinderen. We zijn er al druk 
mee bezig. U kunt ook uw bijdrage leveren. In de INFO nummer 8 heb ik daarover een oproepje geplaatst.  De 
receptie voor ouders zal niet doorgaan, dus wellicht kunt u daarom zeker gehoor geven aan de oproep die in INFO 
nummer 8 staat. 
 
Parro 
Parro is een communicatiemiddel tussen school en ouders. Het is een fijne app waar we berichten kunnen 
plaatsen, foto’s kunnen versturen, absenties kunnen melden, maar ook met elkaar berichten kunnen uitwisselen. 
Ook ouders onderling kunnen via Parro met elkaar in gesprek raken. Het is dus echt handig als u Parro op uw 
telefoon installeert. Dat kan met het account van het ouderportaal.  
Van ODBS Het Talent heeft nu 80% van de ouders zich aangesloten op Parro. Als u het nog niet heeft gedaan, kunt 
u het nu nog doen. Als u vragen heeft of vastloopt, hoor ik dat graag.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Namens het team,  
Arianne Zonneveld 
 


