
 
 
 
 

 
 
 
 
Info  

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

 
 
   

Ma.  14 dec 19.30 uur tot 21.00 Ouderavond 1e Communie in de aula van de 
school 

Do. 17 dec 08.30 tot 12.00 uur 
17.00 tot 19.00 uur 

School 
KERSTMARKT 

Vrij.  18 dec 11.00 tot 12.00 uur groep 1 t/m 4 bezoeken de kerststal in de kerk 

 
 
 
 
 

 
 
 

19 dec Jorg ter Dorsthorst 
23 dec Anne Roovers 
24 dec Gijs Klemans 
05 jan Koen van de Venne 
05 jan Sofie Klemans 
06 jan Zepp de Werdt 
07 jan Paulien Jacobs 
10 jan Indy Pieters 
10 jan Pleun van Eck 
10 jan Janou Keijsers 

         

 

Beste ouders, 
Het jaar 2015 loopt ten einde. Sinterklaas is nog maar net vertrokken of 
de kerstbomen komen al weer tevoorschijn. Dat lijkt abrupt maar voor 
kinderen is het heel gemakkelijk schakelen. December is de maand 
van spanning en verwachting en van sfeer en warmte. Van het feest 
met de cadeautjes naar het feest van saamhorigheid en er voor elkaar 
zijn. Elkaar helpen en iedereen vriendschap en gezelligheid gunnen. Dat zullen we dan ook 
zeker in de klassen met de kinderen bespreken én dat gunnen we uiteraard ook alle ouders.  
Donderdag 17 december vieren we het Kerstfeest ondermeer met een gezellige Kerstmarkt 
waarvoor de kinderen allerlei Kerstattributen hebben gemaakt. De kinderen zijn dan zoals 
eerder aangekondigd om 12.00 uur vrij. Om 17.00 uur zijn zij dan onder begeleiding van 
ouders of opa’s en oma’s weer van harte welkom op de Kerstmarkt die duurt tot 19.00 uur. U 
begrijpt dat de leerkrachten dan vooral bezig zijn met het organiseren van deze markt en dat 
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de verantwoordelijkheid voor de kinderen dan ook bij de ouders ligt. Natuurlijk zijn broers, 
zusjes en/of andere familieleden en bekenden ook van harte welkom op deze gezellige 
avond. 
Na deze Kerstmarkt sluiten we vrijdag dit kalenderjaar af en wensen wij de kinderen een fijne 
vakantie toe. We sluiten het jaar 2015 positief af in de wetenschap dat sámen uitwisselen, 
sámen delen en sámen werken altijd het meeste oplevert. Want dat betekent ook: elkaar 
steunen in mindere tijden en samen genieten van de mooie momenten.  
 
En dát willen we ook in 2016 weer proberen te realiseren. Sámen werken aan een zo 
optimaal mogelijke begeleiding van de kinderen. En dan starten we na twee weken 
Kerstvakantie op 4 januari weer met frisse moed aan het nieuwe jaar 2016.  

Het team van de  Talententoren wenst u 
een saamhorig, gezond en gelukkig 2016. 
 

 
 
 
Dank jullie wel!! 
Dank jullie wel, overblijf-ouders, versier-ouders, autorijd-ouders, hulp-ouders, klus-ouders, 
meeloop-ouders, Schoolraad-ouders, werkgroep-ouders, Sinterklaas-, Kerst- Carnaval- 
Paas-werkgroepen, Ouderraad-ouders, lees-ouders, knutsel-ouders, meedenk-ouders, 
klassen-ouders en alle andere ouders of opa’s en oma’s die op welke manier dan ook ons 
onderwijs hebben ondersteund en daardoor mogelijk maken. Maar ook gewoon ALLE ouders 
bedankt, voor het vertrouwen dat jullie in ons als team hebben. 

Hele fijne feestdagen 

en veel geluk in 2016!! 
 

                          Namens het team: Mári Kokke 
 
 
 



 
Zwangerschapsverlof juffrouw Ilse, 
Zoals u vast en zeker wel weet én gezien zal hebben, is juffrouw Ilse inmiddels 
hoogzwanger. Dat betekent ook dat ze direct na de kerstvakantie, 4 Januari 2016, met 
zwangerschapsverlof gaat. Juffrouw Inge Dillen zal haar dan vervangen. Juffrouw Els en juf 
Inge zullen dan de groep gedurende dit zwangerschapsverlof begeleiden. Deze week is 
juffrouw Inge al op dinsdag aanwezig om kennis te maken met de leerkrachten maar vooral 
de kinderen. Dan zal ook de overdracht plaats vinden, het onderwijsprogramma besproken 
worden en de specifieke zorg toegelicht. En daarna begint voor iedereen eerst nog even de 
kerstvakantie.  

 
 
 
Bieb gesloten op donderdag 17 december 
In verband met de Kerstviering en het aangepaste rooster, is de bieb op 
donderdagmiddag  17 dec. gesloten. In die week is op maandag, dinsdag en vrijdag de bieb 
gewoon open en kun je boeken komen lenen. Het is goed en vooral erg leuk om tijdens de 
Kerstvakantie lekker door te blijven lezen. Ik zie jullie graag in de bieb verschijnen! 
 
Annick Berlo, biebcoördinator 
 
 
 
Nieuws uit groep 1-2: 
Alle ouders kunnen komende week na schooltijd samen met hun kind het portfolio bekijken 
Op vrijdag gaan we met alle kinderen van groep 1 t/m 4  naar de kerststal  in de kerk.  
We zingen daar een aantal kerstliederen en praten over het kerstfeest.  
 
 

 
Nieuws uit groep 3-4: 
Samen lezen in de kerstvakantie, ja gezellig!  
Op school werken we bij het lezen met de werkvorm: “voor-koor-door lezen” Om kinderen 
thuis te begeleiden bij het lezen kunnen ouders ook gebruik maken van het “voor-koor-door 
lezen”. Deze werkvorm gaat als volgt:  
* VOOR: U leest een stukje voor, terwijl uw zoon of dochter met zijn/haar vinger in het 
verhaal mee wijst. Op deze manier kan uw kind al horen hoe de woorden moeten worden 
uitgesproken en zich ook richten op de inhoud van het verhaal.  
* KOOR: U leest het verhaal nog een keer maar nu samen met uw kind. Hij/zij kan dan al 
proberen om het verhaal te lezen, maar heeft ondertussen nog de steun van uw stem.  
* DOOR: uw kind leest het verhaal nu helemaal zelf. Door de voorbereiding van het “voor” en 
“koor” lezen zal uw kind het verhaal behoorlijk vlot kunnen lezen én zelf ook merken hoe 
goed het gaat.  
Tot slot: Zorg ervoor dat het boek dat u samen leest een aantrekkelijk boek is, niet te 
gemakkelijk of te moeilijk. Voor groep 3 is het leesniveau: AVI start. Voor groep 4 is het 
leesniveau: AVI M4 voor de gemiddelde lezers en E4 voor de betere lezers.  
 
 
 

Nieuws uit groep 5-6: 
De mapjes van zowel spelling & taal als aardrijkskunde & geschiedenis mogen terug 
naar school. Deze zullen na de vakantie gevuld worden met nieuwe oefenstof.  
 



 
 
Nieuws uit groep 7-8: 
Deze week worden de laatjes opgeruimd, zorg ervoor dat uw kind voor a.s. 
donderdag een (plastic) tas meeneemt, zodat de spullen die eventueel mee naar 
huis kunnen goed vervoerd kunnen worden. 
Wij willen graag alle ouders bedanken voor hun betrokkenheid tijdens de 
oudergesprekken. Een aantal gesprekken zullen komende week nog plaatsvinden. 
Een hele fijne vakantie en tot volgend jaar! 


