
 

 

 

 

 

  

Info  

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

  
   
Ma. 16 Nov. 20.30 uur Ouderraadvergadering: overleg kerstmarkt 

Do. 19 Nov.  
             20.00 uur 

Voorleeswedstrijd groep 7-8 
Schoolraadvergadering 

Ma. 23 Nov GMR vergadering 

Wo. 25 Nov. groep 1-2 bezoek Sinterklaashuis (Providentia) 

Ma 30 Nov. 08.30 uur Start inschrijving oudergesprekken 

 
 

 17 november Lizan Tiemessen  
22 november Bram Noordman 
24 november Féline van Weerdenburg 
25 november Teun verduijn 
26 november  Esmée Berlo 
  

                            

 
Beste ouders, 
Afgelopen dinsdag hadden wij onze tweede studiedag van dit schooljaar gehad. Die 
studiedagen staan in het teken van onze schoolontwikkeling en de daarvoor benodigde 
deskundigheidsbevordering.  
We hebben die dag o.a. gekeken naar hoe moeilijk het soms voor kinderen kan zijn om zich 
te concentreren op uitleg van de leerkracht of de taak waar ze aan moeten beginnen.  
Op heel veel manieren kunnen kinderen afgeleid worden. Door impulsen van buiten maar 
ook door interne afleidingen, zoals gedachten, ideeën, gevoelens en noem maar op. Dat kan 
er voor zorgen dat deze kinderen de opdracht of instructie niet of niet geheel mee krijgen of 
er niet toe komen om aan de taak te beginnen. 
Is dat allemaal toch al gerealiseerd dan moet het nog lukken om die ‘taakgerichtheid’ vol te 
houden om de informatie zó goed te verwerken en op te slaan, dat het ook ‘beklijft’. Dat 
kinderen het zich eigen hebben gemaakt en dus ook later weer toe kunnen passen. En dat 
alles levert vaak problemen op. Zowel op school als ook thuis.  

Waar elk talent telt 

http://www.detalententoren.nl/


Denk maar eens hoe vaak een kind iets vergeet, wat “hij eigenlijk al lang weet”. Variërend 
van zijn of haar spullen opruimen zoals afgesproken, het licht uit doen en de w.c. 
doorspoelen tot en met de tafeltjes ‘die al wel 100 keer zijn geoefend’. 
Tijdens onze studiedag zijn we onder begeleiding van een deskundige met deze materie aan 
het stoeien geweest. Niet dat we nu een eenvoudige en gegarandeerd altijd effectieve 
oplossing hebben. Maar we zijn ons nu wel beter bewust van de mogelijke oorzaken van 
deze problemen én hoe we daar mee om kunnen gaan. Al bij al een zeer leerzame en 
waardevolle dag.  
Ook voor ons geldt dus: “Een leven lang leren”.  
 

Namens het team: Mári Kokke 
  
 

Schoolkalender: 
Begin dit schooljaar zijn alle data van bekende activiteiten en uitzonderingen op het 
jaarprogramma opgenomen op de kalender van de website. Zo ook de vakanties en de 
studiedagen zodat u daar tijdig rekening mee kunt houden.  
Data of wijzigingen die later bekend worden, nemen we dan op in het Talentennieuws, met 
het verzoek die ook in uw eigen agenda op te nemen. Zo zijn ook de studiedagen eind vorig 
schooljaar al via de website en het Talentennieuws gecommuniceerd en ook andere (niet 
eerder ingeplande) activiteiten melden wij u op deze manier zodra ze bij ons bekend zijn. 
Onze ervaring is namelijk dat het mondeling meegeven van zo’n boodschap aan de kinderen 
vaak niet overkomt en dat briefjes eerder kwijt raken of in tassen blijven zitten, dan bij de 
ouders aankomen.  
 
 

Herinnering Edukans Schoenmaatjes  
“Van simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau!”  
Zoals u weet willen we als school 113 schoenendozen voor onze rekening te nemen. Daarbij 
kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis samen met uw zoon of dochter een 
schoenendoos vullen met schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed? U kunt ook één 
doos per gezin vullen.  
Ieder kind krijgt vanuit school een schoenendoos. Van groep 1 t/m 4 blijven de dozen op 
school, de andere kinderen krijgen deze mee naar huis.  
Hoe het precies werkt en wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder die de 
kinderen op maandag 2 november mee naar huis kregen. We vragen iedere deelnemer van 
Schoenmaatjes 6 euro voor de verzendkosten van de schoenendoos (LET OP: dit is 
vrijwillig, dus geen verplichting!). Hiervoor kan het machtigingsformulier in de folder ingevuld 
worden. Edukans kan laten weten in welk land de schoenendoos wordt uitgedeeld als u het 
e-mailadres op het formulier invult en de sticker op de schoenendoos plakt.  
Wilt u ervoor zorgen dat de spullen voor in de schoenendoos heel en schoon zijn? De 
gevulde versierde schoenendoos en envelop graag inleveren op school op 18-19-20 
november (uiterlijk 20 november!).  
Helpt u mee? Laten we samen de schouders zetten onder deze prachtige actie!  
Hebt u nog vragen, stel ze gerust.  
Met vriendelijke groet,  
Namens de Ouderraad  
Monique Roovers  

 
 
Kerstviering op donderdag 17 dec. Van 17.00 tot 19.00 uur 
Beste ouders, graag willen wij jullie eraan herinneren dat de kerstviering op donderdag17 
december is. We houden dan een kerstmarkt die om 17.00 uur start. De leerlingen zijn ’s 



middags vrij om zo ’s avonds aanwezig te kunnen zijn. Verdere details komen natuurlijk na 
Sinterklaas. 

 
 
Foto’s nieuwe website 
SKOzoK is druk bezig met een nieuw communicatiebeleid en het verbeteren van 
communicatiestromen. Zij hebben op technisch gebied een aantal stappen genomen. Zo 
komt er een ouderapp en nieuwe websites voor de scholen. Om deze actueel en 
geïndividualiseerd per school te krijgen komt er een professionele fotograaf foto’s nemen van 
situaties en plekken van de school waar wij trots op zijn. Dit kan dus betekenen dat er 
leerlingen gefotografeerd worden. Mocht u hier echt bezwaar hebben dan zouden wij dit zo 
snel mogelijk willen weten. Mail uw bezwaar met naam naar infodetalententoren@skozok.nl 
en wij zorgen ervoor dat uw kind(eren) niet op de foto komen. 

 
 
Laat- en vroegkomers 
Beste ouders, de laatste tijd merken we dat sommige kinderen de schooltijden niet meer 
strikt aanhouden. Zij komen te laat en als zij dan de klas inkomen hebben ze soms al wat 
gemist en het stoort. Maar te vroeg komen stoort toch niet? Jawel. Met name in de 
middagpauze. Want dan zijn de overblijvers nog onder de hoede van de overblijfouders en 
dan staan om vijf vóór één al leerlingen aan de poort, of zij komen binnen. Dan hebben de 
overblijfouders geen overzicht meer, of het stoort heel erg. 
Dus graag in de gaten houden dat iedereen 10 minuten voor aanvang welkom is. 

 
 
Bericht van de luizenmoeders 
Op 2 november jl. zijn alle leerlingen op luizen gecontroleerd. De hele school was luizenvrij. 
Heel mooi en het vermelden waard. 

 
 
Inschrijven oudergesprekken   
Komende ouderavond willen wij u weer de mogelijkheid bieden om zelf de tijd van uw 
oudergesprek te plannen. Dit gebeurt wederom via de website www.schoolgesprek.nl Op 
deze website kunt u aan de linkerkant inloggen door de naam van de school en uw kind aan 
te geven. Uw inlogcode is de laatste 4 cijfers van het burgerservice nummer van uw kind. 
Daarna kunt u aangeven welke tijd u het beste uitkomt. Inschrijven kan vanaf maandag 30 
november, 08:30 uur.  

Wanneer u op vrijdag 4 dec. niet heeft aangegeven welke tijd u het beste uitkomt, krijgt u 
automatisch een tijd toegewezen, hierbij kunnen wij helaas geen rekening houden met 
gezinnen met meerdere kinderen. Daarom adviseren wij vooral gezinnen met meerdere 
kinderen om hun voorkeur aan te geven. Mocht er geen geschikte tijd bij zitten of mocht het 
inschrijven niet lukken, neem dan contact op met de juf of meester van uw kind. De 
gesprekken vinden plaats in de week van 7 t/m 11 december. De rapporten worden op 
woensdag 2 december aan de kinderen meegegeven.  

 
Nieuws uit groep 1-2: 
Zoals jullie waarschijnlijk al gezien, en van de kinderen gehoord hebben, is afgelopen week 
het Sinterklaasjournaal begonnen. Dit kunt u samen met uw kind(eren) iedere werkdag om 
18.00 op npo 3 volgen.  
Op school spelen wij in op het verhaal van het journaal. Wij zijn heel benieuwd wat er 
allemaal weer staat te gebeuren…… 

mailto:infodetalententoren@skozok.nl
http://www.schoolgesprek.nl/


Niet alleen volgen we het Sinterklaasjournaal. Aan de hand van de methode kleuterplein 
komt het thema “december” aan bod. De kinderen krijgen binnenkort een ouderbrief over dit 
thema mee naar huis. 
Op 25 november bezoeken we met de kleuters het “Sinterklaashuis(je)” op het terrein van 
Providentia. De kinderen mogen deze dag verkleed als Sint of Piet naar school komen. 
Op 3 december komen Sinterklaas en zijn pieten ons op school bezoeken. 
En op 4 december gaan we pepernoten bakken, mede georganiseerd door de 
klassenouders. 
  
 

Nieuws uit groep 3-4: 
In groep 3 zijn we nu aan het einde van kern 3. In deze kern hebben we de woorden “doos”, 
“koek”, “poes”, “ijs” en “zeep” geleerd, met de letters: k-oe-ij en z. Bent u nieuwsgierig naar 
welke woorden en letters uw kind nog meer leert? Kijk eens op de website van Veilig leren 
lezen: http://www.veiliglerenlezen.nl/web/Voor-ouders.htm Hier vindt u informatie over Veilig 
Leren Lezen, maar ook leerzame spelletjes en leuke boeken en tijdschriften.  
In de bieb op school staan veel eerste leesboekjes. Wanneer de kinderen van groep 3 veel 
lezen kunnen ze een leesdiploma verdienen. Bij elk gelezen boek ontvangen ze een stempel 
op hun stempelkaart, bij 15 stempels is de kaart vol!  
Dasje en vosje van school TV Leesdas Lettervos helpen ons ook bij het leren lezen. Kijk 
maar eens op http://www.schooltv.nl/leesdas  
 
Groep 4 gaat starten met het leren van de tafels. We beginnen met de tafels van 1, 5 en 10. 
Het oefenen van de tafels kan door de tafels op te zeggen en op te schrijven, maar ook door 
te oefenen met een liedje of op de computer, kijk maar op: www.onlineklas.nl/tafels  
 
Denkt u nog aan de spullen voor de schoendoosactie? Graag inleveren op maandag of 
dinsdag 16 -17 nov. zodat we de dozen op tijd kunnen vullen. 
 
 

Handvaardigheid groep 5 t/m 8: 
De komende weken zijn de leerlingen van groep 5 t/m 8 hard aan het werk voor de 

kerstmarkt. Voor de werkjes die ze maken zijn we op zoek naar de volgende materialen: 

 Lege, schone conservenblikken. (groot of klein) Zonder wikkel.  

 Lijmpistolen (voorzien van naam). Voor patronen zorgen wij. 

 Werkhandschoen/ tuinhandschoen in kindermaat.  

 Rechte takken van tuinafval. Ongeveer 10 mm dik.  

 
Nieuws uit groep 5-6: 
De kinderen van groep 6 hebben de afgelopen week lootjes getrokken. We zijn heel 
benieuwd met welke surprises ze op donderdagochtend 3 december voor de dag komen.  
Groep 5 gaat iets leuks verzinnen om die dag aan Sint en Pieten te laten zien.  
 
Nadat de toetsen van aardrijkskunde en geschiedenis zijn geweest, mogen de 
huiswerkmapjes mee terug naar school.  

 
Nieuws uit groep 7-8: 
 
Were-Di 
Dinsdagmiddag 17 november gaat groep 7/8 op excursie naar het WereDi in Valkenswaard. 
We vertrekken meteen om 13.15 uur en zullen rond 15.30 uur weer terug zijn..  



 
Voorleeswedstrijd voor gr. 7/8 
Wie wordt dit jaar de voorleeskampioen van onze school? Uit groep 7-
8 hadden zich 6 leerlingen voor deze wedstrijd aangemeld. Vorige 
week werd in de klas de voorronde gehouden Hier zijn 4 finalisten uit 
gekomen! Zij strijden op donderdag 19 november voor de eer van 
schoolkampioen. De jury bestaat uit alle andere kinderen van groep 5 
t/m 8 en de leerkrachten. De winnaar krijgt een speciale oorkonde en 
mag onze school vertegenwoordigen bij de vervolgrondes. Misschien 
wordt hij of zij wel:  
De nationale voorleeskampioen 2016 !  Kijk ook eens op: 
voorleeswedstrijd@lezen.nl 

Mediamasters 
Met groep 7 en 8 doen we mee aan de week van de mediawijsheid. Deze is van 20 tot en 
met 27 november. Tijdens deze week vragen we aandacht voor het belang van 
mediawijsheid voor kinderen en hun omgeving. Kinderen groeien op met internet, tablets en 
smartphones. Dit biedt talloze nieuwe mogelijkheden, maar kinderen hebben daarbij wel 
begeleiding nodig van ouders en leerkrachten. Dit jaar staat het thema “Media & Respect” 
centraal en gaan we aan de slag met de kinderen over hoe iedereen op een respectvolle 
manier media kan maken. 

 
Ouder- / (voorlopig)adviesgesprekken groep 7-8 
Op dinsdag 8 december vinden de oudergesprekken van groep 7 plaats.  
Groep 8 krijgt tijdens deze gesprekken ook het (voorlopige) advies. Let op, deze zullen 
plaats vinden op dinsdag 15 december. Hierbij zullen de kinderen ook aanwezig zijn.  
Noteer dit vast in uw agenda, verdere informatie hierover volgt. 
 
 

Surprise donderdag 3 december groep 6 en 7-8  

-Je maakt / knutselt een mooi cadeau 
voor degene die op je lootje staat. 
 
-Géén viezigheid. 
 
-Je gekochte cadeautjes (€3,-) stop je 
in je geknutselde cadeau. 
 
-Je stopt je geknutselde cadeau in een 
vuilniszak. 
 
-Hieraan hang je een envelop met 
daarop de naam van degene waarvoor 
jij je cadeau gemaakt hebt. 
 
-In de envelop stop je een leuk gedicht 
van minimaal 8 regels over de persoon 
die jij hebt. 
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Prijsvraag voor ouders, leerlingen en medewerkers 
 

 
Zie de bijlage. 


