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Agenda
22 oktober;
19.30 Jaarvergadering
ouderraad
25 t/m 29 oktober;
- Herfstvakantie
9 november;
- Luizencontrole
23 november;
- 19.30 uur MR vergadering
25 november;
- Nieuwsbrief nr 3

Jarigen in november

Aiden
Samen op weg
naar je eigen
toekomst!

Evan

Asad

Hartelijk gefeliciteerd en fijne verjaardag!
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VOORWOORD
Beste ouder, verzorger of anders betrokkene,
We kijken terug op een aantal intensieve en waardevolle weken in oktober. Natuurlijk het schoolkamp, wat weer een
daverend succes is gebleken! De kinderen hebben in diverse samenstellingen en via allerlei activiteiten veel plezier
gemaakt, elkaar beter leren kennen en nieuwe talenten kunnen ontdekken. Naast het kamp hebben we veel aandacht
besteed aan de groepsvorming binnen de klassen en het zelfvertrouwen van onze leerlingen. Zo is de bovenbouw
gestart met de Rots & Water training, worden er lessen Groepsgeluk aangeboden en is er veel aandacht geweest voor
extra groeps- en kennismakingsactiviteiten.
Tijdens de studiedagen hebben we onderzocht hoe we nog meer gebruik kunnen maken van elkaars talenten binnen
SKOPOS en hebben we een workshop gevolgd omtrent feedback. Op deze manier blijven we onze professionaliteit als
onderwijsorganisatie ontwikkelen.
Gedurende de Kinderboekenweek is er veel aandacht besteed aan het plezier en het belang van lezen en aan het
thema ‘beroepen’. Helpt u uw kind ook bij het leesproces door dagelijks het lezen te stimuleren? Een vast leesmoment
op de dag, of even voorlezen voor het slapen gaan kan al een groot verschil maken.
In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over:
- Ouderbijdrage
- De Makers
- Rots en water training
Veel leesplezier!
Martin van Meurs | Adjunct directeur ’t Talent
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OUDERBIJDRAGE
Na de vakantie ontvangt u een brief over de vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage is € 40,- per kind.
In de brief leest u waar deze ouderbijdrage voor gebruikt wordt en hoe u het bedrag kunt overmaken.
We hopen op uw betaling zodat we leuke activiteiten voor de kinderen kunnen blijven organiseren.

DE MAKERS

Vorige week zijn wij gestart met het eerste traject van
‘De Makers’. Een groep harde werkers met gouden
handen! Wat een enthousiasme, betrokkenheid,
technisch inzicht, creativiteit en plezier hebben we
gezien.
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KINDERBOEKENWEEK

Van maandag 11 t/m vrijdag 15 oktober hebben we in alle klassen aandacht besteed aan de kinderboekenweek. Het
thema was dit jaar 'Worden wat je wil'. Via boeken hebben de kinderen kunnen ontdekken wat de mogelijkheden zijn om
later te gaan doen. We hebben veel gelezen, maar ook gezongen en gedanst, want ook dit jaar was er weer een lied van
Kinderen voor kinderen. Leuk om thuis ook nog eens te bekijken op Youtube.
Ga lekker door met lezen, want via boeken wordt de wereld van onze kinderen steeds rijker!

ROTS EN WATER TRAINING
Beste ouders van groep 5/6 en 7/8,
Op dinsdagmiddag krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 zoals u weet rots en water training.
We hebben u daar al eerder van op de hoogte gebracht.
Ik kan u informatie geven van wat we allemaal in de training hebben geleerd, maar leuker is het als u dat aan uw zoon/
dochter vraagt. U mag ook alvast een datum en tijd in uw agenda noteren, want over een aantal weken bent u van
harte uitgenodigd om een training met ons mee te volgen.
•
•

23 november van half 12.30 uur tot 13.15 uur zijn de ouders van groep 5/ 6 van harte welkom in de sporthal
om met ons en de kinderen mee te doen met de rots en water training.
23 november van 13.30 tot 14.15 uur zijn de ouders van groep 7/ 8 van harte welkom.

Hopelijk tot dan!
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