
 
 
 

 

 
 
 
 
Info  

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

 
   
Ma.  30 nov 08.30 uur Start inschrijving oudergesprekken 

Di. 
 
  

  1 dec.   

Wo.     2 dec    De kinderen krijgen het 1e rapport mee naar huis.   

Do.    3 dec.  Sint en Pieten bezoeken de kinderen  
Surprise groep 6, 7 en 8 

Vrij.    4 dec  Sluiting inschrijving oudergesprekken 

Ma.   7 dec.   Oudergesprekken 

Di.    8 dec.  Oudergesprekken 

Wo   9 dec  Oudergesprekken 

Do. 10 dec  Oudergesprekken 

Vrij. 11 dec   

Ma 14 dec  Informatieavond over de 1e Communie 

Di. 15 dec  Ouder- + adviesgesprekken groep 8 

 
 

 

  
03 december Meester Max 
06 december Julia van Asten 
08 december Aaron de Bruijn 
10 december 
11 december  

Meneer Jan 
Meneer Joep 

12 december Marieke van de Ven 
    
                    

Beste ouders, 
Dinsdag begint weer de laatste maand van dit jaar. Een maand dat voor zowel kinderen als 
ouders heel spannend kan zijn. 
Het begint voor onze kinderen met hun eerste rapport dat woensdag meegegeven wordt.  
Vanaf morgen kunt u digitaal intekenen voor de oudergesprekken die volgende week 
plaatsvinden.  
In deze nieuwsbrief leest u hoe u dat moet doen. 
Spannend omdat donderdag 3 december Sinterklaas de Talententoren komt bezoeken. En 
of aan hun verlanglijstje wordt voldaan. Sommige kinderen hebben last van deze 

Waar elk talent telt 

http://www.detalententoren.nl/


spanningen. Ze gaan soms ander gedrag vertonen, ze kunnen druk worden of stil. Ze 
kunnen minder verdragen van een ander. De spanningen liggen hoog. Concentratie kan 
lager liggen. En nu is de kunst om daar goed mee om te gaan. De spanningen niet te hoog 
op laten lopen als u dat merkt. En elkaar helpen. 
De maand december kan ook voor onze ouders spanningen opleveren. Wordt Sinterklaas, 
Kerst en Oud en Nieuw zoals we graag wensen. Ook sommige ouders kunnen last hebben 
van deze spanningen. …. 
 
Maar het is en blijft één van de gezelligste maanden van het jaar.  

 
 

Namens het team: Max Deuze 
 

 
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 bijzitten 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 
(voorlopig)adviesgesprekken van groep 8 vinden plaats op 15 december. De rapporten 
worden op woensdag 2 december aan de kinderen meegegeven.   
 

Sint en Pieten bezoeken onze school. 
Op 3 december is het dan zover, Sint en Pieten komen naar de Talententoren. Wat hebben 
we daar lang op gewacht. Om 8.30 is iedereen van harte welkom in de aula. We ontvangen 
Sint en Pieten met mooie liedjes. Later gaan alle kinderen naar de desbetreffende klassen, 
waar de kinderen hun eigen aangepast Sinterklaas programma hebben. Alle ouders gaan 
weer naar buiten.  

 
Nieuws uit groep 1-2; 
Alle ouders hebben afgelopen week een ouderbrief van december meegekregen, waar een 
aantal leuke suggesties op staan om met de kinderen te doen. 
Op donderdag 3 december krijgen we bezoek van Sint en Pietermannen. Kinderen mogen 
zich ook verkleden als Pietermannen en Pieternellen. Op vrijdag 4 december gaan we 
pepernoten bakken samen met de kleuters. 
Na het sinterklaasfeest wordt alles omgetoverd tot kerstsfeer en staat de letter –k- centraal. 
Voor de kerstmarkt zijn we nog op zoek naar oude ( echt ”foute” kopjes met bloemetjes of 
een gouden randje). Alle kinderen mogen één kerstboomfiguurtje voorzien van naam 
meebrengen voor de boom of aankleding van het lokaal. 
Tijdens de oudergesprekken kunt u voor het gesprek ook het portfolio van het kind bekijken. 
Het portfolio blijft op school. 

  
Nieuws uit groep 3-4: 
Deze periode hebben we samen met de kinderen afgesproken om speciaal te letten op een 
goede zit- en luisterhouding en aandacht voor het “stil” kunnen werken. 



Door deze afspraken samen met de kinderen te maken worden zij mede-eigenaar van dit 
goede gedrag. Zo bouwen we samen aan een positief klassenklimaat en een goede sfeer, 
waarin iedereen rustig kan werken maar waar ook tijd en aandacht is voor ontspanning.  
Regel van de week: Is een ander aan het woord, dan luisteren we zoals het hoort! 
 

1e H. Communie 
Pastoor van Meijl heeft vanuit de parochie, in overleg met de contactouders, de datum voor 
de 1e communie vastgelegd op zondag 5 juni 2016. Alle ouders van kinderen uit groep 3 én 
4 die gedoopt zijn, krijgen een persoonlijke uitnodiging voor een 1e informatieavond op 14 
december 2015 om 20.00 uur in de aula van de school. Daarna kan men een weloverwogen 
en bewuste keuze maken voor deelname aan dit sacrament.  
 

Nieuws uit groep 5-6: 
De komende weken staan in het teken van de Sint, de kerstmarkt en natuurlijk de rapporten. 
Regelmatig staan er hierover stukjes in het Talentennieuws of u krijgt hierover een mail van 
ons. Mocht u vragen hebben over: ouderhulp kerstmarkt, inschrijven rapportgesprekken of 
over de sinterklaasviering, loop dan gerust binnen.  

 
Nieuws uit groep 7-8: 
Voorleeskampioen:             Fleur van Bree 
 

 
Na een spannende finale heeft Fleur van Bree uit groep 8 de voorleeswedstrijd op onze 
school gewonnen! De 4 finalisten, Carmen, Teun, Eline en Fleur, deden hun uiterste best, 
alle kinderen luisterden geboeid. De jury Meester Max, juf Helma, Meester Ruud en juf 
Marian en alle kinderen uit groep 5-6-7-8 hadden de moeilijke taak om de voorlezers te 
beoordelen. Het werd een “close finish”, Fleur las prachtig voor uit het door haar gekozen 
boek “Mary Poppins”.  Zij gaat onze school vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke 
voorleesfinale in Heeze.  Proficiat Fleur en veel succes!  
De Strabrecht Kangoeroe Battle.  
In deze battle nemen rekenteams van basisscholen het tegen elkaar op. Er valt wat te 
winnen!! Voor de school van het winnende team wordt een i-pad beschikbaar gesteld. Het 
winnende team ontvangt de eeuwige roem en ieder teamlid krijgt een bioscoopbon.  
Eigenlijk spelen we een dubbele wedstrijd. De teams strijden namelijk ook tegen een team 
van oud-leerlingen van de eigen basisschool.  Elke basisschool mag één team inschrijven.   
De Strabrecht Kangoeroe Battle vindt plaats in de aula van het Strabrecht College en wordt 
gehouden op woensdag 20 januari. De aftrap is om 14.00 uur.            
Een team bestaat uit 4 leerlingen. Natuurlijk verzint elk team een mooie naam voor deze 
wedstrijd.   
Zit je in groep 7/8 en heb je hier interesse in, geef je dan deze week nog op bij juf Helma of 
juf Marjolein. 
 
 



Kerstmarkt:  
Op donderdag 17 december tussen 17.00 en 19.00 staat de kerstmarkt gepland. Tijdens de 
kerstmarkt staan er kraampjes waar de kinderen hun zelfgemaakte spulletjes te koop 
aanbieden. Ook zijn er activiteiten en spelletjes en kan er gezellig wat gegeten en gedronken 
worden rondom een vuurkorf. We willen er met zijn allen een paar leuke uurtjes van maken 
dat vooral in het teken staat van gezellig samenzijn. Houd er rekening mee dat de kinderen 
deze dag ’s middags vrij zijn.  
De inkomsten van de kerstmarkt gaan naar een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor 
Mama Alice. Er zal deze avond iemand van de organisatie van Mama Alice aanwezig zijn, 
om waar nodig, tekst en uitleg te geven.  
De kerstcommissie is nog op zoek naar ouders die het leuk vinden om tussen 17.00 en 
19.00 te helpen. Wanneer je wilt helpen, stuur dan even een mailtje naar 
Rvanrooij@skozok.nl of naar Ijansen2@skozok.nl.  
Alvast bedankt.  
 

 
Beste Ouders, 
Op het schoolplein is een sleutel gevonden. 
Deze is bij meester Max af te halen. 
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