NIEUWSBRIEF
3 JUNI 2021

NUMMER 8

Agenda
4 juni;
- Schoolbezoek door de Raad van
Toezicht
7 jun t/m 18i;
- Toetsweken
7 juni;
- Schoolbezoek door directeurbestuurder Annemieke Pepping
8 juni;
6e vergadering MR, 19.00 uur
20 juni;
- Vaderdag
24 + 25 juni;
- Studiedag tweedaagse, alle
kinderen vrij
28 juni:
- Rapport

Jarigen in april en mei

Ahmed

Djurre

Ryan

Samen op weg
naar je eigen
toekomst!

Milan

Kevin
Djealy

Tieme

Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
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VOORWOORD
Beste ouders/verzorgers,
Nog 7 weken en dan is dit bijzondere schooljaar weer ten einde. Er resten ons nog een paar drukke maar gezellige weken.
Weken met toetsen, met afscheid nemen maar ook met het verwelkomen van een aantal nieuwe leerlingen op onze school.
En met het vooruitkijken naar het komende schooljaar.
Met Mats, het zoontje van meneer Martin en Anne, gaat het steeds beter. Meneer Martin pakt op de achtergrond alweer
wat taken op, we spreken hem regelmatig even via Teams.
De klassenverdeling wordt steeds duidelijker. We gaan afscheid nemen van meneer Theo, juf Marleen, juf Sanne, juf Els en
juf Maria die om diverse redenen 't Talent gaan verlaten. Daar gaan we natuurlijk nog uitgebreid bij stil staan. Juf Rowanne
blijft voorlopig bij ons. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht met hierop de formatie voor het schooljaar 21-22.
Op 24 en 25 juni hebben we met het hele team een studietweedaagse. We gaan dan de lijnen uitzetten voor de komende
jaren. Die dagen gebruiken we ook om te migreren naar een nieuw computersysteem waardoor het voor onze leerlingen en
het team eenvoudiger wordt om in te loggen en online te werken indien dat wenselijk is. De leerlingen hebben die twee
dagen geen school. U leest hier meer over in de bijgevoegde brief.
vriendelijke groet,
Team 't Talent

GEBOORTE MATS VAN MEURS
Zoals u heeft kunnen lezen in de mail zijn meneer Martin en zijn vrouw Anne op 10 april de trotse ouders
geworden van hun zoontje MATS.
Afgelopen week ontvingen wij een mooi geboortekaartje.

We wensen Mats, Martin en Anne heel veel geluk samen!
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GROEPSINDELING KOMEND SCHOOLJAAR
Hierbij treft u de groepsverdeling voor het schooljaar 2021-2022. Per groep staat aangegeven welke leerkrachten
voor de groep staan. De groepsverdeling is gebaseerd op het aantal leerlingen dat we hebben en de
ondersteuning die we onze leerlingen willen en kunnen bieden.
Naast de vaste leerkrachten in bovenstaand overzicht, hebben we diverse teamleden die ondersteuning bieden in
de groep, aan groepjes leerlingen of aan een individuele leerling.
Vanwege de AVG-wetgeving is het helaas niet toegestaan om leerlinglijsten met iedereen te delen.
Op donderdag 15 juli, om 13.30u, staat de groepswissel gepland. De leerlingen maken dan alvast kennis met hun
nieuwe leerkracht(en). De leerlingen van groep 8 zijn deze dag om 13.30u uit.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat graag.

Groepsindeling
schooljaar 2021-2022
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1/2
9 kinderen

Juf Sonja

Juf Sonja

Juf Sonja

Juf Sonja

Juf Sonja

Groep 3/4
14 kinderen

Juf Susan

Juf Susan

Juf Geertje

Juf Susan

Juf Susan

Groep 5/6
19 kinderen

Juf Linda

Juf Linda

Mr Martin

Juf Linda

Juf Linda

Groep 7/8
22 leerlingen

Mr Christian

Mr Christian

Mr Christian

Mr Christian

Mr Christian

AANKONDIGING NIEUWE BAAN
Beste kinderen, ouders/verzorgers,
Na 8 mooie jaren op ’t Talent heb ik besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan door de overstap te maken naar een
andere school. Per september ga ik als leerkracht aan de slag bij EBC Icarus in Schijndel.
Door de fijne jaren op ’t Talent is het zeker geen gemakkelijke keuze geweest om te maken. Ik heb met heel veel plezier
samengewerkt met ontzettend leuke kinderen, fijne ouders/verzorgers en lieve collega’s. Ik heb me altijd gewaardeerd
gevoeld en ben dankbaar voor mooie en waardevolle ervaringen die ik heb opgedaan. 't Talent is voor mij een school om
trots op te zijn en ik zal altijd met veel plezier blijven terugkijken op mijn fijne tijd hier. Graag wil ik iedereen die ik heb
ontmoet bedanken voor de betrokkenheid, samenwerking en het vertrouwen in mij als leerkracht. Ik zal jullie zeker gaan
missen.
Via deze weg wens ik jullie alvast een fijne en welverdiende vakantie toe en veel succes voor het nieuwe schooljaar.
Hartelijke groeten,
Juf Marleen
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KUNSTLESSEN VANUIT DE CULTUURKADE
Juf Fenna werkt met groep 8 aan ontwerpen, creëren en evalueren van je eigen kunstobject.

EINDTOETS GROEP 8
Vorige week hebben alle kinderen van groep 8 de uitslag van de eindtoets meegekregen.
Iedereen heeft het super gedaan. We zijn supertrots op groep 8. Top!!!
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