
 

 

 

 

 

 

Info  

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

 
Ma. 14 september 20.30 uur Ouderraadvergadering  
Wo. 16 September voorwandelen ouders groep 1 en 2 voor het Kabouterpad.   
Do.  17 september Startavond  
Wo.  23 september Kabouterpad voor groep 1 en 2    
Ma. 28 september studiedag, leerlingen vrij.   
    
 
 
 
  

  14- sept.  Emily Theunissen 
 
  29- sept.  Sjoerd Duisters 
 
 

       
     
 

                       
Beste ouders, 

Hopelijk gaan we u allemaal zien op de Startavond van donderdag 17 september a.s. Dán 
krijgt u immers informatie die dírect te maken heeft met het dagelijks onderwijs aan uw kind. 
U leert de leerkracht(en) kennen die dagelijks contact met u zoon of dochter heeft en daarin 
best een bepalende rol speelt. Ook is er de gelegenheid om in meer algemene zin te vragen 
aan de leerkracht hoe hij of zij omgaat met situaties in de groep. Bijvoorbeeld hoe er 
omgegaan wordt met zelfstandigheid, met pestgedrag of hoe de leerstof zo uitdagend 
mogelijk blijft.  

U kunt die avond om 18.45 uur de groep 3/4  en 7/8 bezoeken, om 19.30 uur de schoolbrede 
informatie ontvangen en dan om 20.00 uur de groepen 1/2 en 5/6 bezoeken. Om te 
voorkomen dat u in twee groepen hetzelfde hoort, worden schoolbrede zaken besproken in 
de middelste sessie van 19.30 – 20.00 uur. Hier gaan we in op de onderwijsontwikkeling die 
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we in iedere groep nastreven en u krijgt nog even kort informatie over de mogelijkheden én 
onmogelijkheden door de wet Passend onderwijs.  

We zien u graag op onze Startavond verschijnen.  

Namens het team: Mári Kokke  

 

 

Persoonsgegevens: 

Sommige persoonlijke gegevens als telefoonnummer en e-mail adres wijzigen weleens. En 

soms wordt vergeten om dat aan school door te geven. Om er voor te zorgen dat ons 

administratiesysteem  up to date is en wij u snel van de juiste informatie kunnen voorzien 

en/of kunnen bereiken, liggen er op de komende startavond in alle groepen lijsten met de 

gegevens die wij nu van u hebben in ons administratiesysteem. Wilt u tijdens deze avond 

daar zorgvuldig naar kijken en aangeven of alles goed is of en welke wijzigingen 

doorgevoerd moeten worden.  

Indien u niet in staat bent om deze startavond te bezoeken, wilt u dan per ommegaande naar 

infodetalententoren@skozok.nl uw huidige in gebruik zijnde e-mail adres en telefoonnummer 

mailen? Dan kunnen wij u ook via de mail weer efficiënt bereiken.  

 

Techniekmiddag  voor groep 1 t/m 8 
Op dinsdagmiddag 29 september is er een techniekmiddag voor groep 1t/m 4 en groep 

5t/m8. Op deze manier komen alle kinderen en leerkrachten elkaar op een andere manier 

tegen in het begin van het schooljaar. Ouders en andere belangstellenden zijn welkom om te 

komen kijken. 

 

Typecursus 
(jong) Blind leren typen is belangrijk  
Blind kunnen typen is belangrijker dan ooit. Het toetsenbord is immers niet meer uit ons 
dagelijkse leven weg te denken. Wanneer je blind kunt typen houd je niet alleen tijd over 
voor andere dingen, het vermindert ook nog eens het risico op lichamelijke klachten als 
gevolg van een verkeerde typehouding. Daarnaast is bewezen dat kinderen die blind kunnen 
typen beter presteren dan kinderen die dit niet kunnen.  

Klassikale typecursus de Typetuin van start 
De klassikale typecursus van de Typetuin combineert het beste van twee leermethodes. De 
persoonlijke begeleiding van een gediplomeerd docent in combinatie met het online thuis 
oefenen in de Typetuin. Kinderen leren vanaf groep 5, in dertien weken tijd, om blind te typen 
met tien vingers. Acht lessen worden gegeven op school, daarnaast oefenen de kinderen 
thuis. De Typetuin is ook uitermate geschikt voor kinderen met dyslexie. De cursus wordt 
afgesloten met een officiële diploma-uitreiking waar u natuurlijk van harte voor wordt 
uitgenodigd.    
 
Ontvang 15 euro korting bij inschrijving vóór 1 oktober  
Startdatum en tijd: vrijdag 9 oktober om 13.00 uur 
Locatie: Educatief Centrum De Talententoren te Sterksel 
Kosten: 170 euro 
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Korting: schrijf uw zoon/dochter vóór 1 oktober in met kortingscode “backtoschool” 
en ontvang 15 euro korting. Hierdoor betaalt u slechts 155 euro.  
Annuleren: Kosteloos annuleren is mogelijk tot 2 weken voor de 1e les.  
Heeft u interesse, dan kunt u uw zoon of dochter aanmelden via de website www.typetuin.nl. 

Meer info kunt u vinden op www.typetuin.nl. Via de mail zijn we te bereiken via 

info@success-society.nl en telefonisch op 013-5220579 

 

Nieuws uit groep 1-2:  
En toen waren er al weer twee weken voorbij! In deze twee weken zijn we al druk bezig 
geweest. We zijn gestart met het project communicatie. We hebben gelezen in boeken. Zijn 
op bezoek geweest in de bibliotheek op school. We hebben samen afspraken gemaakt over 
spreken en luisteren, opruimen…..etc. We hebben kennismakingsspelletjes gedaan. Ook 
hebben we al gymles gehad van meester Yoeri. Er is lekker buiten gespeeld, liedjes 
gezongen en we zijn samen met groep 3-4 een verjaardagskalender aan het maken. We 
hebben al kennis gemaakt met Raai de Kraai (vogel van de methode kleuterplein). En ook 
hebben we al volop op het digibord “gespeeld”. 
De letter l is al aan bod geweest. Met deze letter hebben we spelletjes gedaan, geschreven 
en geknutseld. Volgende week komt de letter –b- aan bod. De kinderen mogen dan 
voorwerpen en plaatjes mee naar school brengen. Alle spulletjes worden dan verzameld op 
de lettertafel. 
   
Iedereen heeft een mail gekregen over het kabouterpad ( wandeling in de natuur samen met 
het IVN). We wandelen voor op 16 september en met de kinderen op 23 september. Helaas 
hebben we nog steeds niet genoeg ouders. We snappen dat het moeilijk is….2 woensdagen 
achter elkaar. Maar anders lassen de vrijwilligers van het IVN de wandeling af. 
Dus mocht u toch nog een gaatje hebben….Fijn! 
 
 
 

Nieuws uit groep 3-4: 
Rode draad project: lezen, voorlezen en vertellen met "De ongelooflijk bijzondere 
boekeneter"  
Dit is een leesproject waarbij de kinderen kennismaken met verschillende verhalen 
en boeken. Het doel van dit leesproject is dat kinderen zoveel mogelijk interesse 
krijgen in boeken en plezier krijgen in lezen. In de klas staat een kist met boeken 
waar volop uit (voor)gelezen kan worden. De opdrachten nodigen uit om de 
bijzondere verhalen op een leuke manier beleven. De kinderen kunnen er thuis van 
alles over vertellen!  
De tafel is keurig gedekt. Het vreemde is echter dat er geen eten op de borden ligt, 
maar boeken. Harry de boekeneter vindt boeken namelijk letterlijk om op te eten…  
Hij begint met een hapje van een woord en al snel eet hij virtuoos in één hap een 
boek op. Zo verslindt hij woordenboeken, atlassen en moppenboeken. Hoe meer hij 
eet, hoe meer hij weet. Een kolderiek, hilarisch verhaal in een prachtig prentenboek. 
Op de achterzijde van dit originele kunstwerkje staat de waarschuwing om het boek 
niet op te eten. Er is echter al een hap uit genomen!  
Schuif snel aan tafel om meer te horen over dit ongelooflijk bijzondere verhaal, dat 
ondersteund wordt door PowerPointpresentaties voor het digitale schoolbord. 
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Nieuws uit groep 5-6: 
De eerste weken van het school zitten erop. De kinderen zijn druk bezig om zichzelf 
nieuwe strategieën en vaardigheden aan te leren. Om te kijken of de kinderen deze 
strategieën beheersen, worden er om de zoveel tijd toetsen afgenomen. Zo kunnen 
de leerlingen, de leerkrachten maar ook de ouders kijken of er nog extra gewerkt 
moet worden aan een bepaalde strategie. Wilt u of uw kind, naast de aangeboden 
instructie en verwerking op school, nog extra oefenen? Dan kan dit door op de 
website van de talententoren te kijken onder het kopje ‘info groep 5-6’. Hier vindt u 
extra oefenmateriaal voor o.a. rekenen, taal en spelling.  
 
Lezen:  
We zijn gestart met het Rode draad project lezen: ‘Kraak de code’. Voor ieder 
gelezen boek krijgen de kinderen een letter. Alle letters samen vormen een code 
waarmee de kluis geopend kan worden. Iedereen is benieuwd wat daar in zit…. 
 
Het vloeiend technisch lezen, zonder dat dit al te veel energie kost, wordt in groep 5-
6 steeds belangrijker. Wanneer al je energie en concentratie opgaat in het technisch 
lezen, wordt het begrijpend lezen van een tekst dubbel zo zwaar en vermoeiend. 
Daarom is het belangrijk om (wanneer nodig) ook thuis goed te oefenen. Voorlezen 
helpt ook bij de leesontwikkeling van uw kind. Wilt u tips of een aantal oefenwebsites, 
kijk dan op de website van de Talententoren.  
 
Automatiseren:  
Voor rekenen geldt hetzelfde als voor lezen: Wanneer de tafeltjes nog niet 
geautomatiseerd zijn, kost het veel tijd, energie en moeite om sommen uit te 
rekenen. De tafeltjes spelen bij heel veel sommen een belangrijke rol. Het is dus 
verstandig om ervoor te zorgen dat uw kind z.s.m. alle tafeltjes geautomatiseerd 
heeft. Op school wordt hier hard aan gewerkt. Wilt u samen met uw kind extra 
oefenen voor een tafel? Dan kunt u wederom oefenstof vinden op de website. Ook 
zijn er tal van leuke, educatieve apps en websites rondom tafeltraining.  
 
Meer informatie krijgt u op de startavond.  
 
 
 
Nieuws uit groep 7-8: 
Afgelopen twee weken is er heel hard gewerkt in groep 7/8. De regels zijn 
doorgenomen, het eerste huiswerk is meegegeven en het wordt steeds duidelijker 
hoe we te werk gaan in groep 7/8. Dit zal op de startavond ook aan u uitgelegd 
worden. Wij hopen u dan ook te mogen verwelkomen op deze avond. 
Daarnaast zijn wij gestart met het Rode draad project: "Eén tegen allen". De kinderen 
lezen boeken en moeten een aantal opdrachten uitvoeren. Lukt het de kinderen om 
alle opdrachten uit te voeren, dan  krijgen zij een attentie van de bibliotheek. 
Het zou fijn zijn wanneer uw kind een klapper (bij voorkeur vierrings) mee naar 
school kan nemen. Vele kinderen hebben dit al gedaan, fijn.  
Hopelijk tot donderdag 17 september! 
 
 
 

 



 

 
 
Vanuit de buitenschoolse opvang 
 
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook de BSO weer van start gegaan. Wist u 
dat wij buitenschoolse opvang aanbieden voor kinderen van 4 tot 13 jaar op 
maandag, dinsdag en donderdag aansluitend aan de school tijd tot 18.30 uur. Heeft 
u interesse komt gerust eens een kijkje nemen! 

 
De eerste twee weken zijn we al druk bezig geweest op de BSO! Natuurlijk hebben 
we eerst volop bij gekletst over wat we allemaal gedaan hebben tijdens onze 
vakanties. 
Verder hebben we een watergevecht gehouden, bootjes geknutseld en getest of ze 
echt bleven drijven en samen sport en spel activiteiten gespeeld op het schoolplein. 
Het waren gezellige eerste weken! 
  
Ook feliciteren we onze leidster Kim. Zij heeft samen met haar man een zoontje 
gekregen. De kinderen hebben zelf een kaart voor Kim en Thijs geknutseld om ze te 
feliciteren met de geboorte van Lars.  

  

Groetjes vanuit het team Korein Kinderplein Beukenlaan 

 

 

 

 

 

 



KOM OOK NAAR DE KINDERUNIVERSITEIT !  

Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven 
organiseren in het schooljaar 2015-2016 wederom de 
succesvolle Kinderuniversiteit. Op zes woensdagen worden 
voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 kindercolleges verzorgd op 
de campus van beide universiteiten. De Kinderuniversiteit 
laat kinderen op een eenvoudige wijze kennismaken met 
wetenschap en technologie. Zij zullen het college van een 
“echte professor” volgen die daarna hun vragen 
beantwoordt. De toegang is gratis.  
De professoren zijn inspirerende docenten die alles over het collegeonderwerp 
afweten. Zij laten de kinderen ervaren wat wetenschap inhoudt en hoe het is om aan 
een universiteit college te volgen.  
Door de samenwerking tussen Tilburg University en de Technische Universiteit 
Eindhoven kan er een breed scala aan onderwerpen uit de wetenschap aan bod 
komen. 
Jaarlijks bezoeken ruim 1200 enthousiaste kinderen de Kinderuniversiteit.  
Aanmelden 

Kinderen kunnen zich aanmelden via de website. Daar is ook meer informatie te  
vinden over de Kinderuniversiteit, de onderwerpen van de colleges en wanneer 
inschrijving mogelijk is. 
 
Wanneer en waar? 

16 september 15:00-16:00u Eindhoven 

21 oktober* 10:00-11:00u Tilburg 

18 november 15:00-16:00u Eindhoven 

24 februari 15:00-16:00u Tilburg 

23 maart 15:00-16:00u Eindhoven 

20 april 15:00-16:00u Tilburg 

*Het college van 21 oktober is speciaal voor (kinderen uit) Plusklassen. Kijk voor meer 
informatie op de website. 

 

Contactgegevens 

Voor aanmelden en meer informatie kun je terecht op onze website: 

tiburguniversity.edu/kinderuniversiteit 

 

Kijk ook voor onze andere programma’s op: 

www.tue.nl/junior 
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