
 

 

 

 

 

 

Info 31-08-2015. 

 

Agenda: Zie ook onze website: www.detalententoren.nl 

 
Ma.  31-08  Start nieuw schooljaar  
Ma.  07-09  Nieuwe Talentennieuws 
   
          
                           
 
 In de vakantie zijn jarig geweest: 

 
Dinand Frenken Pleun Bongers Merijn van Weerdenburg 
Noor de Ruijter Yves Haazen Idse Gielen 
Tuur de Ruijter Jeroen Jacobs Rinske Gielen 
Guus  van 
Middelaar 

Bram van Middelaar Guus Kursten 

Juul Noordman Fleur de Ruijter Lieve Timmermans 
Danique van 
Leeuwen 

Teun Kuijten  

Za 29 augustus Zoey Daniëls   
 Di  01 september Levy Kuijten  
 
 
    

 

 
Beste ouders, 
We hopen dat u en uw kinderen hebben genoten van een heerlijke ontspannen vakantie. 
Want maandag gaat het schooljaar 2015 - 2016 weer beginnen. Hieronder leest u vanuit alle 
groepen al wat welkomstinformatie maar de belangrijkste kennismaking is tijdens de 
Startavond van donderdag 17 september a.s. Dus hou die avond vrij in uw agenda.  
Op die avond krijgt u informatie over het onderwijs aan úw kind. Heel praktische informatie 
over wát dit leerjaar zo anders maakt. Wát er dit schooljaar specifiek van uw kind wordt 
gevraagd. Wáár aan gewerkt gaat worden, welke ontwikkeling verwacht wordt.  
Als u daar van op de hoogte bent, kunnen we daar als school en ouders sámen in optrekken. 
En dat maakt dit alles veel krachtiger dan alleen maar die uurtjes op school. 

Waar elk talent telt 

http://www.detalententoren.nl/


Dus.... wij zien u allemaal graag op donderdagavond 17 september op school verschijnen. 
En voor nu wensen wij alle kinderen een heel fijn schooljaar 2015-2016 toe. 
 

Namens het team: Mári Kokke 
 

 
 
Luizen  
Maandag middag 31 augustus worden alle kinderen, zoals gebruikelijk na een vakantie, 
gecontroleerd op luizen. Wij verzoeken u om de haren van uw kinderen te wassen en er 
geen gel of andere versteviging in te doen. Als er onverhoopt luizen of neten geconstateerd 
worden dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld door het luizenteam. 
 
 
Startavond: 
Donderdagavond 17 september verwelkomen we u graag op onze startavond van het 
nieuwe schooljaar met het geven van informatie over de groepen en de school in zijn 
algemeen. 
Indeling: 18.45 uur – 19.30 uur Groepen 3/4 en 7/8 
    19.30 uur – 20.00 uur Algemeen door directie 
    20.00 uur – 20.45 uur Groepen 1/2 en 5/6  

 
 
Afwezigheid conciërge: 
De komende weken zullen wij onze conciërge Jan Aarts moeten missen. Hij is herstellende 
van een rugoperatie. Wij wensen hem alle beterschap. 
 
 

Nieuws uit groep 1-2: 
Allereerst welkom allemaal in het nieuwe schooljaar!  
Onder dit kopje vindt u iedere 2 weken specifieke info voor groep 1-2.   
 
Juf Riëtte is op maandag, dinsdag,  donderdagochtend en vrijdag aanwezig. 
Juf Marian is op woensdag en donderdag aanwezig.  
 
Dinsdag zal er eenmalig een brief via de mail verspreid worden over allerlei praktische zaken 
van groep 1-2.  
 
Het startthema van dit schooljaar gaat over communicatie. Volgende week maandag krijgt 
iedere leerling hierover een ouderbrief mee naar huis. En een opdracht voor thuis die 
vrijblijvend uit te voeren is. 
 
 

Nieuws uit groep 3-4: 
Juf Ilse is op dinsdag, donderdag en vrijdag in de groep en  
Juf Els op maandag, dinsdag en woensdag.  
 
Groep 3 leert lezen met “Veilig Leren Lezen” Misschien herkent uw kind tijdens het eten 
opeens de ‘m’ op het melkpak. Op school worden letters en woorden per kern aangeboden. 
Op de website van Veilig leren lezen kunt u zien op welk moment welke letters aan bod 
komen.   
Op de eerste schooldag wordt het verhaal voorgelezen over Rik, die niet naar groep 3 wil, 
omdat  hij denkt dat hij dan al moet kunnen lezen.  



Uw kind leert eerst de ‘i’ via het woordje ‘ik’ en krijgt een ‘ik-boekje’ mee naar huis. 
Vervolgens leren we de ‘m’ via het woordje ‘maan’, de ‘r’ via het woordje ‘roos’ enzovoorts. In 
het lokaal van groep 3 hangen wandplaten van ‘ik’ (een spiegel), ‘maan’ en vervolgens ook 
roos, vis, enz. en een letterlijn met de aangeboden letters. Om de 2 dagen leren we een 
nieuw woord.  
Aan de hand van de woorden: ik-maan-roos-vis-pen-en, leert uw kind de letters: m-r-v-i-s-aa-
p-e. Deze letters spreken we uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. 
We zeggen: mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat thuis 
ook doet!   
Voor groep 4 is het rekenen met “Snappet” nieuw.  
Volgende week ontvangt u verdere schriftelijke informatie over de vakgebieden en de 
werkwijze in de groep.   
Na schooltijd bent u van harte welkom om samen met uw kind een en ander te bekijken. 
 
 

Nieuws uit groep 5-6: 
Juf Maria is er op maandag en dinsdag. 
Meester Ruud is de hele week op school.  
 
In de eerste week besteden we extra aandacht aan de herhaling van de school- en 
klassenafspraken. Ook gaat groep 5 kennismaken met Kids’  Skills.  
Verdere uitleg krijgt u tijdens de startavond.  
Heeft uw kind in de vakantie een onwijs leuk leesboek gelezen, maar nog niet uit? 
Dan mag hij/zij dit gerust mee naar school nemen. Een ander boek meenemen is 
natuurlijk ook goed.  
 
Zoals u in het onderstaande rooster kunt lezen, hebben wij komende 
maandagmiddag onze eerste gymles. Zorg a.u.b. voor goede gymschoenen en 
verder een makkelijk zittend shirtje en broekje.  
 
We gaan uit van een goede, gezellige start en een fijn schooljaar voor iedereen.  
 
 
Nieuws uit groep 7-8: 
Welkom in het nieuwe schooljaar! 
 
Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Marjolein in de klas, op dinsdag, woensdag en 
donderdag juf Helma.  

De eerste week zullen we rustig opstarten: wat herhalen, elkaar leren kennen, regels samen 
opstellen etc. Vanaf week twee wordt er gestart met huiswerk. De kinderen krijgen, naast 
toetsen, 1 keer per week huiswerk mee. 

Dit in het kort, verdere specifieke uitleg over groep 7/8 geven we u op de startavond op 
donderdag 17 september (zie eerder genoemd in deze nieuwsbrief), het zou fijn zijn als u 
hierbij aanwezig kunt zijn. De deur staat altijd open, u bent van harte welkom om alvast even 
kennis te komen maken of om te kijken waar uw kind in de klas zit. Als er dingen zijn, die u 
met ons wilt bespreken is het fijn om even een afspraak te maken. Ook zijn wij goed 
bereikbaar per mail: hjaspers@skozok.nl en mromonesco@skozok.nl 

 
 

mailto:hjaspers@skozok.nl
mailto:mromonesco@skozok.nl


Aanwezigheid locatieleider: 
Max Deuze is net als vorig schooljaar in ieder geval op de maandagmorgen en donderdag 
de gehele dag aanwezig. En wisselend op de dinsdagmorgen of dinsdagmiddag. 
 
 

Gymrooster 2015-2016   
 Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 10.30-11.30   13.15-14.15  
Groep 3/4  13.15-14.15   14.30-15.30  
Groep 5/6 14.30-15.30  08.30-09.30   
Groep 7/8   11.15-12.15  11.15-12.15 

 
 

Schoolvakanties 2015-2016 
Herfstvakantie  26 t/m 30 oktober 2015 
Kerstvakantie  21 dec t/m 1 januari 2016 

Carnavalsvakantie 8 t/m 12 februari 2016 
2e Paasdag ma 28 maart 2016 
Koningsdag in de meivakantie 
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 

Bevrijdingsdag in de meivakantie 
Hemelvaart in de meivakantie 

2e Pinksterdag ma 16 mei 2016 
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2016 

 
 

Studiedagen 2015-2016 
maandag 28 september (hele dag) 
dinsdag 10 november (hele dag) 
dinsdag 1 maart  (hele dag) 
donderdag 7 april (hele dag) 
woensdag 25 mei (hele dag) 
maandag 13 juni (hele dag)  
Donderdag 17 dec. een vrije middag i.v.m. avondkerstviering. 
 
 

Website: www.detalententoren.nl. 
De nieuwe schoolgids  
De schoolgids 2015-2016 staat op de website van de school. 
Hierin staat allerlei informatie over onze school en onze visie op onderwijs. Veel leesplezier! 
De gids verschijnt niet op papier.   
 
 

Agenda 
Op de website staat ook de schoolagenda onder het kopje ouders. In deze agenda 
staan de studiedagen, vakanties en data van MR-vergaderingen, uitstapjes en 
andere zaken vermeld. 
 
 

Openingstijden van de bibliotheek:                                                                          
maandag, en vrijdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur                               
woensdag van 12.15 tot 12.45 uur 

http://2010.skozok.nl/Scholen/Heeze-Leende/de%20talententoren/nieuws/Lists/Berichten/Post.aspx?ID=64
http://2010.skozok.nl/Scholen/Heeze-Leende/de%20talententoren/nieuws/Lists/Berichten/Post.aspx?ID=67
http://www.detalententoren.nl/


donderdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur.  
In de eerste week is er nog geen bibliotheekuitleen. 
 
 

Oproep nieuwe ouders voor de MR/SR 
Medezeggenschapsraad/Schoolraad. 
Een MR is een wettelijk geregeld orgaan op elke school en bestaat op onze school uit 2 
ouders en 2 leerkrachten. De Schoolraad (SR) bestaat uit de MR aangevuld met op dit 
moment 3 ouders. Doordat Trudy van Gurp de MR gaat verlaten is er een vacature voor de 
oudergeleding. De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle ouders en is dan ook 
klankbord tussen school en ouders. 
De MR/SR is een belangrijke gesprekspartner van de directie. Ze dient instemming dan wel 
advies te geven op belangrijke beleidszaken van de school, zoals vakantierooster, begroting, 
schoolverbeterplan en overige algemene beleidszaken. De directie legt belangrijke besluiten 
voor aan de MR/SR. De MR/SR kan echter ook op eigen initiatief advies geven over 
relevante zaken. De schoolraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen 
worden op school gehouden en zijn openbaar. Notulen en stukken zijn voor iedere ouder in 
te zien. De schoolraadmap kunt u vinden in de lerarenkamer op school. 
Het jaarverslag van de MR/SR is te lezen op de website van de school. 
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij: 
Ruud van der Zanden Rvdz32@hotmail.com (Voorzitter, oudergeleding MR) of 
Els van de Laak Evandelaak@skozok.nl (Secretaris, personeelsgelding MR) 
 
 


