NIEUWSBRIEF
29 APRIL 2021

NUMMER 7

Agenda
3 mei t/m 14 mei
- Meivakantie
9 mei
- Moederdag
18 mei
- Schoolfotograaf
24 mei
- 2e Pinksterdag

Jarigen in april en mei

Melle

Ilarya

Samen op weg
naar je eigen
toekomst!

Bert

Sanne

Wael

Cristiano Dorus
Desly
Anas
Djaylissa-Esly

Ties Lucas

Simon

Conor

Kieran

Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
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VOORWOORD
Beste ouders/verzorgers,
We staan voor de meivakantie in opnieuw een bijzonder schooljaar. En al missen we soms wat leerlingen, of zelfs
klassen en zijn we al een keer helemaal dicht geweest, wat zijn we blij dat we onze leerlingen weer gewoon in de
klassen zien zitten. Online lesgeven en ook een combi van fysiek en online is de afgelopen periode bijna normaal
geworden. Een dik compliment voor onze leerlingen en voor jullie die hen hier vanuit huis bij hebben begeleid.
Allereerst willen we meneer Martin en Anne feliciteren met de geboorte van hun zoon, Mats. Meneer Martin is
momenteel nog met verlof en op school worden de taken zo lang dat nodig is overgenomen door Tessa van
Zadelhoff en Marja van den Berg. Ook Elwin Swinkels is als directeur van EBC Centrum betrokken bij het wel en
wee op 't Talent.
Ook wij hebben te maken gekregen met ziekte onder de medewerkers. Na de meivakantie zijn zowel meneer
Theo als meneer Christian weer voornemens om hun werkzaamheden op te pakken. We zijn heel blij dat ze er
dan weer volledig zijn voor hun klassen. Van juf Sanne nemen we afscheid. Zij gaat aan de slag op SBO De
Toermalijn in Helmond. Natuurlijk gaan we over een paar weken, wanneer er hopelijk weer wat meer mogelijk is,
echt afscheid van haar nemen. Sanne, dank je wel voor al jouw inzet de afgelopen jaren voor 't Talent. We gaan je
missen.
We wensen jullie een hele fijne vakantie en zien iedereen graag fris en gezond na de meivakantie, op maandag 17
mei weer terug op school.
Namens het team van 't Talent,
Tessa van Zadelhoff en Marja van den Berg

AFSCHEID JUF SANNE
Na bijna 18 jaar.... heb ik vandaag mijn laatste officiële werkdag gehad op ’t Talent.
Met een lach en een traan ga ik deze school verlaten.
Een lach.... omdat ik het zo ontzettend naar mijn zin heb gehad en met veel plezier terug kijk op de
mooie tijd die ik hier al die jaren heb gewerkt. Een tijd waarin ik genoten heb om aan, met en van
jullie te leren! En ook om lekker samen lol te hebben.
Een traan....omdat ik jullie daarom ook ontzettend ga missen!
Na de meivakantie ga ik als logopedist/Taalexpert op SBO
de Toermalijn in Helmond werken.
Vandaag heb ik in de klassen al een beetje gedag gezegd.
Later in het schooljaar kom ik nog een keer
terug om te om jullie allemaal nog een keer te zien en echt
afscheid te nemen.
Nu wil ik jullie, en jullie ouders alvast bedanken voor het
vertrouwen, de gezelligheid en alle mooie jaren!
Tot over een tijdje!
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THEMA CONTACT
Tijdens het thema contact hebben alle kinderen een kaart gemaakt en gestuurd naar de zusters Van Liefde in Schijndel. Alle
kinderen hebben ook een kaartje teruggekregen van de zusters.
Een van de zusters heeft tijdens de lockdown in 2020 deze schilderijen gemaakt en deze aan de school geschonken.

Haar gedachten erbij waren:
Het virus dartelt nog steeds onzichtbaar door de lucht en landt waar het kans ziet. Iedereen wordt gevraagd het virus halt
toe te roepen. We weten er allemaal alles van. Kinderen en grote mensen doen hun best, maar toch….. Sommigen hebben er
een zwaar hoofd in en denken ‘Wat moet ik nu, nu ik niet naar school kan?’ ‘Hoe moet dat thuis en met mijn verjaardag?’
Toch is er hoop; ‘Het kleine meisje Hoop reist mee met het virus, geen bolletjes maar gouden bladen strooit ze. Die worden
nu gestrooid over heel Nederland. Blijf daarom hopen dat eens weer de lucht vrij wordt van die besmettelijke bolletjes. Dat ze
maar allemaal worden meegenomen door de Coronavogel.
We werken eer samen aan, houden goede hoop en…. Maken onze aarde weer groen, fris en een plaats voor iedereen. Wat
zou dat geweldig zijn!

MICROSCOPIE
Elke woensdagmiddag gaan de jongens Hugo, Conor, Kieran en Bert uit groep 5 aan de
slag met het project microscopie. Ze onderzoeken het bloed, schimmels, bacteriën,
insecten en waterbeestjes uit de sloot. Steeds zijn ze verwonderd over hoe mooi alles
eruitziet onder de microscoop. Zelf zetten ze schimmels op kweek en nemen andere
kleine gevonden beestjes mee. Ze weten hoe ze dingen kunnen bewaren in Petri
schaaltjes en maken zelf preparaten. De jongens zijn super enthousiast. Hieronder
enkele foto's.
Groetjes Maria
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VERKEER IN GROEP 1-2-3
In de week van 12 april stond de verkeersweek gepland. Gezien de omstandigheden hebben we er dit jaar een iets andere
invulling aan moeten geven. In groep 1-2 hebben we de aandacht aan verkeer besteed door middel van thematisch werken,
knutselwerkjes, bouwen van een parkeergarage, spelen in de constructiehoek met vervoersmiddelen, boeken gelezen
rondom verkeer enz. Groep 3 is inmiddels gestart met verkeerslessen. We hebben al verschillende onderwerpen besproken
zoals:
- Wat is veilig en wat niet – spelen op de stoep en op straat
- Veilig oversteken
- Verkeersborden
- Veilig verkeer en weer
In de middagen hebben de kinderen van groep 1-2-3 een verkeersspeurtocht gehouden door op zoek te gaan naar
verkeersborden en we hebben gekeken naar waar een aantal belangrijke onderdelen van een fiets. Ook hebben we
geoefend met verkeersituaties en verkeersregels op het schoolplein
De verkeerslessen op school zijn bedoeld om kinderen veilig deel te laten nemen aan het verkeer. Ook thuis kunnen
kinderen leren over verkeersveiligheid. Kijk samen eens naar de plekken waar u komt en bespreek met uw kind de
verkeerssituatie. Wat is op deze plek nu veilig en wat juist niet? En welke verkeersregels gelden hier dan?
Kinderen leren vaak spelenderwijs en houden van spelletjes. Daarom een leuke tip voor de vakantie deze verkeersbingo
voor onderweg! Print uit en ga samen op pad, er valt genoeg te ontdekken! Heel veel speelplezier.
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DE ZONNEBLOEMWEDSTRIJD VAN GROEP 1-2-3
In het kader van het thema lente houden we een echte
zonnebloemwedstrijd.
We hebben samen het boek ‘De zonnebloemwedstrijd’ gelezen en
besproken hoe je het beste voor de bloem kunt zorgen.
Alle kinderen hebben inmiddels een eigen potje met een aantal
zonnebloempitjes. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf gaan zorgen voor
de zonnebloem. Afgelopen week hebben zij dit op school gedaan. In de
meivakantie gaan de potjes mee naar huis en is het de bedoeling dat de
kinderen thuis gaan zorgen voor de zonnebloem. Na de vakantie mogen de
potjes met bloem weer terug mee naar school en zullen we de bloemen gaan
overzetten in de tuin. We gaan samen de bloemen onderhouden… en kijken
wie de hoogste, mooiste en meest bijzondere zonnebloem kan kweken.
Graag willen we aan de ouders vragen om ook thuis mee een oogje in het
zeil te houden tijdens het zorgen voor de bloemen, zodat alle kinderen mee
kunnen doen aan de wedstrijd!
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