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Agenda
•

5-6 juni;
- 1e + 2e Pinksterdag

•

10 juni;
- 1 Ander Onderwijs

•

19 juni;
- Vaderdag

•

22 juni;
- 19.30 MR vergadering

•

30 juni;
- 2e Rapport

Jarigen in juni

Djurre
Samen op weg
naar je eigen
toekomst!

Feline

Kevin

Jago
Milan

Hartelijk gefeliciteerd en fijne verjaardag!
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VOORWOORD
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Bij deze de maandelijkse nieuwsbrief van 't Talent, waar u de nodige informatie kunt vinden over wat er in en
rondom de school gebeurt.
Voor mij persoonlijk een bijzonder voorwoord, waar ik zeer recent de keuze heb gemaakt om een volgende
stap te zetten in mijn loopbaan. Ik kijk zeker uit naar deze nieuwe uitdaging op EBC Noord, maar tegelijkertijd
vind ik het jammer om deze mooie school, dit warme nest, te gaan verlaten. Ik heb hier de afgelopen 3 jaar met
veel plezier gewerkt en veel mogen leren in alles wat er op ons pad is gekomen. Ik ben mijn collega's, de
kinderen, de ouders en anders betrokkenen erg dankbaar voor deze fijne tijd, de prettige samenwerking en het
vertrouwen dat ik heb mogen voelen.
Gelukkig maak ik de overstap niet direct, maar pas met de zomervakantie. Dat betekent dat ik de komende
weken nog volop kan genieten van 't Talent en me kan focussen op de ontwikkelingen richting volgend jaar en
de verdere toekomst.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
- Bibliotheekbezoek groep 1-2
- Thema Kunst groep 3-4

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Martin van Meurs | Adjunct-directeur ’t Talent
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BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 1-2
Op vrijdagmorgen 13 mei zijn we op bezoek geweest
bij de bibliotheek, dit naar aanleiding van de Nationale
Voorleesdagen. Toen hebben we het boek: Maar eerst
ving ik een monster, gekregen. Dit hebben we vaak
gelezen en na gespeeld met zijn allen. Nu mochten we
dus monsters komen vangen in de bieb. Eerst heeft ze
het verhaal nog voorgelezen en daarna zijn we gaan
zoeken. Bij sommige monsters mochten we ook nog
een spelletje spelen. Aan het einde kregen we ook nog
lekkere stukjes fruit. We hebben een leuke en
leerzame ochtend gehad.
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KUNST GROEP 3-4
Het nieuwe thema van groep 3-4 is 'Kunst'. De kinderen zijn in de ontdekhoek nog volop met hun eigen
uitvindingen bezig, waar we mee begonnen zijn bij Let's play.
Tijdens de creatieve lessen zijn we aan het experimenteren met kleur. We bekijken schilderijen met de serie
'Pim en Pom in het Rijksmuseum'. En we lezen boeken over allerlei kunstenaars.
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