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Agenda
24 + 25 juni;
- Studiedag tweedaagse, alle
kinderen vrij
28 juni:
- Rapport
28 juni;
- Week van de
rapportgesprekken
15 juli;
Groepswissel, 13.30 u groep 8
vrij
21 juli;
- Poetsochtend
22 juli:
- Afscheid groep 8

Jarigen in juni

Ahmed

Djurre

Ryan

Samen op weg
naar je eigen
toekomst!

Jago
Milan

Kevin
Djealy

Tieme

Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
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VOORWOORD
Beste ouders/verzorgers,
U leest alweer de voorlaatste nieuwsbrief van het schooljaar. Wat vliegt de tijd! Een bijzonder jaar, met wederom
diverse Corona-tegenslagen en de daarbij horende uitdagingen voor iedereen. Toch kunnen we zeggen dat we er
wederom het beste van hebben gemaakt, met elkaar!
In de laatste weken van het schooljaar wordt nog hard gewerkt binnen en buiten de klas. Zoals u weet is ’t Talent
volop in beweging om onze kinderen het best mogelijke onderwijs te blijven bieden. Ik ben dan ook verheugd op
het feit dat ik u binnenkort op de hoogte mag stellen van nieuwe ontwikkelingen, die volgend jaar verder vorm
zullen gaan krijgen.
Vanuit persoonlijke perspectief kan ik u vertellen dat ik blij ben om, na een heftige periode, weer dagelijks op ’t
Talent aanwezig te zijn. De energie van de kinderen en het team geeft naast een prettige afleiding ook een
positieve ‘boost’. Een ‘boost’ om het onderwijs op ‘t Talent te blijven ontwikkelen en met het oog op volgend
schooljaar weer effectief neer te zetten.
In deze nieuwsbrief leest u andere:
- Thema mooi
- Leesmiljonair
- Afscheid juffrouw Maria
Voor nu veel gezondheid toegewenst en laten we hopen dat ‘Ons Oranje’ ons blij gaat verrassen.
Tot snel op ’t Talent!
Met vriendelijke groet,
Martin van Meurs
Locatieleider ‘t Talent

WORD EEN LEESMILJONAIR
Tussen 14 juni en 9 juli kunnen alle groepen meedoen met de klassenwedstrijd van de leesmiljonairs. Ze moeten
elke dag bijhouden hoeveel minuten er gelezen wordt in leesboeken of voorgelezen door de leerkracht. Er kan
een toffe prijs voor de schooltuin worden gewonnen, dus wij doen ons best.
Lezen is leuk, dus duik ook thuis eens in een boek!
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THEMA MOOI GROEP 1-2-3
Het thema 'Mooi’ is afgesloten met een tentoonstelling. De kinderen hebben 3 workshops gehad van een
leerkracht van Cultuurkade. Daarbij zijn ze aan de slag gegaan met natuurlijk materiaal en met klei. We hebben
geschilderd en zijn gaan ontdekken hoe je kleuren kan mengen. Er zijn een aantal kunstenaars aanbod gekomen.
We hebben ook muziek-kunst gemaakt. En groep 3 is nog zelf elfjes gedichten aan het schrijven. Eigenlijk is alles
wat je zelf maakt 'Kunst’, maar mooi is voor iedereen weer anders!
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THEMA MOOI GROEP 4-5 EN 6-7
In de afgelopen weken stonden de lessen in het teken van ‘Mooi’ in alle klassen.
Zo ook in de groepen 4-5 een 6-7.
We hebben allerlei activiteiten uitgevoerd die te maken hadden met Theater, film, boeken, architectuur,
schilderkunst en gedichten.
Daarnaast hebben we ook mogen genieten van de lessen van buro ‘Buiten de lijntjes’. Fenna Kruijsse heeft met
onze kinderen mooie kunstwerken gemaakt.
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AFSCHEID JUFFROUW MARIA
Beste ouders en verzorgers,
Alweer 5 jaar geleden bood 't Talent mij de kans om hier te komen
werken als onderwijsassistent. Het was voor mij een mooie kans
om de gezellige school te leren kennen. Ik heb genoten van de
taalgroepjes en hun mama's en papa's die ook weleens in het
kringetje zaten, ik heb genoten van de leerlingen die uitdaging
nodig hadden en waarmee ik leuke projecten gedaan heb, ik heb
genoten van de extra lesjes die ik mocht geven aan leerlingen van
groep 4-5 en 1-2-3, ik heb genoten van zoveel mooie en bijzondere
kinderen op 't Talent. Dank je wel allemaal!
Voor mij was het een uitdaging om op 3 scholen te werken,
namelijk op De Kring, De Beemd en op 't Talent.
Om mijn dagelijkse bezigheden wat meer rust te geven, heb ik
daarom besloten bij 't Talent afscheid te nemen.
Dank jullie wel voor de fijne tijd op 't Talent.
Groeten,
Maria van Erp

ZOMERBOEK

Zomerboek voor iedere jaargroep
Van Malmberg voor jou: het vrolijke zomerboek ‘Festival’. Festival staat boordevol
leerzame opdrachten uit Malmbergmethodes zoals Staal, Taal actief, De wereld in
getallen, Pluspunt, Lijn 3, Karakter en nog veel meer!
Via onderstaande link kunt u Festival printen en zo kunnen kinderen spelenderwijs extra
oefenen.
Bekijk alle boekjes
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