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Agenda
4+5 oktober;
- Studiedag; alle kinderen vrij
6 oktober;
- Start Kinderboekenweek (t/m
17 oktober)
6, 7, 8 oktober;
- Kamp
21 oktober;
- Nieuwsbrief nr 2
22 oktober;
19.30 Jaarvergadering ouderraad
25 t/m 29 oktober;
- Herfstvakantie

Jarigen in september en oktober

Storm Bella Marijn Reema Sem
Akram Guus Casper Nora Jaimey

Samen op weg
naar je eigen
toekomst!

Lana Minen Joëlle Daan Tim
Naömi Nick Sem Tessa

Hartelijk gefeliciteerd allemaal!
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VOORWOORD
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022. Ondanks dat de gevolgen van Coronapandemie nog altijd
voelbaar zijn, komt er steeds meer ruimte om het ‘normale’ weer op te pakken. Erg prettig om u weer ‘live’ te kunnen zien
en spreken tijdens de kennismakingsgesprekken, om zo samen op te kunnen trekken ten behoeve van de ontwikkeling van
uw kind(eren).
We zijn het jaar fijn gestart in alle groepen. Waar in de eerste weken de groepsvorming altijd centraal staat, is er in deze
periode ruimte gecreëerd om elkaar te (her-)ontdekken en te wennen aan de nieuwe situatie. Ook is er gewerkt aan
groepsafspraken om de leef- en werksfeer goed met elkaar neer te kunnen zetten. Door middel van de kindgesprekken en
kennismakingsgesprekken, willen we kind en ouders actief betrekken bij het leerproces van het kind.
Ook dit jaar zijn we als school volop in beweging, om ons onderwijs nog meer af te stemmen op de behoeften van al onze
kinderen. Naast de nieuwe groepen ‘De Denkers’ en ‘De Makers’, ligt de focus op een eenduidig instructiemodel, een
nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en gaan we in de klassen meer en doelgericht werken aan
taal en lezen.
Voor de ontwikkeling van het leren lezen kunt u zeker ook thuis het verschil maken, bijvoorbeeld; creëer momenten op de
dag om samen te lezen, creëer een rustmoment op de dag door op een vast tijdstip een leeskwartiertje te houden, neem
uw kind mee in het verhaal van een mooi voorleesboek voor het slapen gaan. Naast het plezier en de rust, geeft u uw kind
een boost bij het leren lezen, het leren kennen van nieuwe woorden, het begrijpen van een tekst en het correct leren
schrijven. Veel lezen biedt dus ontzettend veel ondersteuning in het leerproces.
In deze nieuwsbrief vindt u onder andere:
•
•
•

Week tegen pesten
Even voorstellen; Sylvia Kiers & Melanie Schellekens
Samenwerking logopedisch centrum Bonnier

Veel leesplezier en voor eventuele vragen houd ik me aanbevolen.

Martin van Meurs | Adjunct directeur ’t Talent
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EVEN VOORSTELLEN
Hallo! Ik ben Sylvia Kiers en op de woensdagen en donderdagen kunnen jullie mij vinden
op ‘t Talent. De afgelopen 8 jaar heb ik les gegeven op het voltijd hoogbegaafden
onderwijs in de Betuwe. Daar woon ik ook samen met Gilbert en onze dochter Veerle
van 5 ½ jaar, in het dorpje Zoelen (dichtbij Tiel) aan het bos.
Nu mag ik hier in Schijndel les gaan geven aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen
door de nieuwe groep De Denkers te starten. In deze groep hoop ik de kinderen een
veilige omgeving te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en zal ik ze stimuleren hun
talenten verder te ontwikkelen. Ik heb er enorm veel zin in en kijk er naar uit iedereen
te ontmoeten. Tot snel!

Hi Allemaal,
Ik ben Melanie Schellekens, 36 jaar en sinds dit schooljaar werkzaam op EBC centrum.
Na 9 jaar werkzaam te zijn geweest ben ik in 2019 gestart in de invalpoule van
Dommelgroep.
Vorig schooljaar heb ik vanaf maart langdurig ingevallen op het Talent. Dit heb ik met heel
veel plezier gedaan.
Toen ik aan het einde van het schooljaar een vacature voorbij zag komen,
zag ik dit als een mooie nieuwe uitdaging.
Vanaf september 2021 ben ik werkzaam op beiden scholen van EBC centrum
en ga ik aan de slag als leerkracht/leerlingbegeleider.
Ik heb veel plezier om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.
Groetjes Melanie

BERICHT VAN DE OUDERRAAD
We zijn weer gezellig van start gegaan dit schooljaar.
Wij gaan er als ouderraad weer voor zorgen dat de kinderen met feestdagen en
andere bijzondere momenten iets leuks of lekkers krijgen van de ouderraad.
We zijn dit jaar sportief begonnen met de sponsorloop. Alle kinderen deden heel erg
fanatiek mee. Tussen en na het rennen kregen de kinderen van de ouderraad wat te
drinken en verfrissende stukken komkommer.
Op vrijdag 22 oktober staat om 19.30u de jaarvergadering van de ouderraad
ingepland. Deze jaarvergadering is voor iedereen toegankelijk en zal plaatsvinden op school.
Mocht je interesse hebben om je aan te sluiten of als je meer informatie wenst over de ouderraad horen wij het graag en ben
je van harte welkom bij de jaarvergadering of spreek een van ons aan op het schoolplein.
Met vriendelijke groet,
Babet (Ties groep 7, Guus groep 5)
Jessica (Jaimy groep 8, Noah groep 6)
Kyona (Dylan groep 3)
Maartje (Ciro groep 8)
Ingrid (Simon groep 8, Hugo groep 6)
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WEEK TEGEN PESTEN
Buitensluiten? Uitgesloten!
Waarom doen wij als school mee met deze week:
Het bereiken van een positief groepsklimaat waarin iedereen erbij hoort is niet altijd vanzelfsprekend. Dat betekent
duidelijkheid over welk gedrag wel en niet acceptabel is. Het vraagt continue aandacht om de leerlingen te begeleiden in een
respectvolle omgang met elkaar. Aandacht voor duidelijke afspraken, verbinding, omgaan met verschillen en nieuwsgierig zijn
naar elkaar. En het vraagt bewustwording van je eigen normen, waarden en vooroordelen. Onbewust sturen deze namelijk
ons eigen handelen.
Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 is ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen zorgen wij voor een groepsklimaat waar
iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij!
Zoals wij u al eerder hebben geïnformeerd zijn wij op dit gebied zeer actief binnen de school. De kinderen van groep 5 t/m 8
zijn enthousiast gestart met de Rots & Water training. Bij de start van de training begroeten wij elkaar. Hieronder hebben we
de groet uitgelegd.
Met de linkerhand maken wij een vuist (het rotselement).
Daarmee laten we zien:
•
•
•

Ik kan voor mezelf opkomen
Ik kan mezelf verdedigen
Ik weet welke weg ik heb te gaan, ik kan mijn eigen keuzes maken

De rechterhand is een open hand (de waterhand).
•
•
•

Deze hand kan ontvangen en deze hand kan geven
Wereldwijd geven mensen elkaar een hand als teken van vriendschap
Water staat voor vriendschap, verbondenheid, communicatie en vrede

Met deze groet maken we de volgende belofte:
•
•
•

We respecteren elkaar
Wij houden ons aan de regels van de spelletjes
Wij doen elkaar geen pijn. Niet met onze handen, vuisten en voeten en niet met woorden.

Wij houden u op de hoogte.
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SAMENWERKING LOGOPEDISCH CENTRUM BONNIER
Als aanvulling op de huidige expertise binnen ’t Talent, gaan we vanaf dit schooljaar binnen ons schoolgebouw samenwerken
met logopedisch centrum Bonnier. Dit houdt in dat zij een dag in de week aanwezig zijn en logopedische hulp kunnen gaan
bieden aan kinderen.
De voordelen op een rijtje:
- De mogelijkheid tot logopedie binnen het schoolgebouw neemt logistieke problemen weg (niet meer extra halen en
brengen, minimaal verlies van onderwijstijd).
- Korte lijntjes tussen logopediste en leerkracht tijdens de therapie, zodat de voortgang in de klas voortgezet kan
worden.
- Laagdrempelig advies en consultatie voor ouders en leerkrachten, met twijfels over de specifieke taalontwikkeling van
kinderen.
Een eventuele logopedische behandeling is altijd op initiatief van ouders en wordt bekostigd via de zorgverzekering. U blijft
uiteraard vrij om zelf de keuze te maken welk logopedisch centrum voor u passend is. Wij bieden slechts de mogelijkheid.
Hieronder stelt Judith, de logopediste, zich kort aan u voor.

Hallo, ik ben Judith. Ik ben 23 jaar en ben logopedist bij Bonnier Logopedisch Centrum. Vanaf 11 oktober kan het zijn dat je me
op maandagochtend op school ziet rondlopen: vanaf dan gaat onze praktijk samenwerken met ’t Talent! Dit betekent dat we
ook korte lijntjes hebben met leerkrachten en dat heeft een meerwaarde binnen de therapie.
Veelvoorkomende logopedische problemen op scholen zijn articulatiestoornissen, taalstoornissen of taalproblemen bij
meertaligheid. Als logopedist behandel ik kinderen met bovenstaande logopedische problemen, zodat uw kind zich goed kan
uiten binnen zijn omgeving.
Mijn kamer is te vinden via de bibliotheek in de school, de deur staat altijd open!
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