
 
 
 

 
 

 
 
 

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

   

Ma. 18 januari  Start midden-toetsen    

Ma 18 januari  Ouderraadvergadering 

 
 

 

15 januari Anouk Keijsers 

16 januari Lynn Daniëls 

17 januari Ilse Kuyten 

22 januari Dorian Olszewski 

22 januari Philip Scheepers 

23 januari Juf Marjolein 

24 januari Anouk Rulkens 

         
                           
 
Beste ouders, 

Het kalenderjaar 2015 hebben we op school heel sfeervol afgesloten. Dankzij de heel creatieve 
en mooie kerst attributen die de kinderen hebben gemaakt en de kraampjes die werden 
verzorgd door u als ouders, hebben de kinderen en heel veel ouders genoten van een 
sfeervolle Kerstmarkt. Gelukkig werkte ook het weer goed mee zodat de markt ook 
daadwerkelijk buiten kon worden gehouden. Alle ouders die hieraan hebben meegewerkt én 
alle bezoekers, hartelijk dank.  
Echt een heel sfeervolle avond, waar alle kinderen van hebben genoten. Een mooie afsluiting 
van 2015. 
We hopen dat iedereen, kinderen en ouders ook hebben genoten van deze vakantie. Het weer 
was wel geen echt wínterweer, maar het was zeker verrassend en aangenaam te noemen. En 
dankzij deze vakantie hebben we de afgelopen week ook allemaal weer fit kunnen beginnen 
aan het nieuwe jaar 2016.  
 
Juffrouw Ilse is inmiddels goed begonnen aan haar zwangerschapsverlof. En haar vervangster 
Inge van Dillen, die voor de vakantie al kennis had gemaakt, is goed gestart. Maar zij zal zich 
hieronder zelf nog even aan u voorstellen. Zij gaat samen met juffrouw Els de kinderen van 
groep 3-4 begeleiden. 
Op deze manier zijn alle groepen weer volledig be-‘mand’ en gaan we met enthousiasme 
verder met dit schooljaar.  
 

Namens het team: Mári Kokke 

Waar elk talent telt 

http://www.detalententoren.nl/


Voorstellen Inge van Dillen 

Hallo allemaal, 
Graag wil ik mezelf even voorstellen: Ik ben Inge van Dillen. Ik kom uit Knegsel en ben 26 
jaar. 
De komende tijd ga ik juf Ilse in groep 3-4 vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik 
zal werkzaam zijn op dinsdag, donderdag en vrijdag.  
De afgelopen 3 jaar heb ik gewerkt op diverse scholen van stichting SKOzoK in 
Valkenswaard, waaronder een school voor het speciaal basisonderwijs. Vorig schooljaar heb 
ik mijn master SEN afgerond met als domein gedrag, waardoor ik veel meer kennis heb 
gekregen van gedragsproblemen.  
Ik heb een fijne start kunnen maken hier op school en kijk er dan ook naar uit om er samen 
een fijne, leerzame tijd van te maken.  
Mocht u vragen hebben of gewoon nieuwsgierig zijn, loop gerust even binnen! 
  
Met vriendelijke groet, 
Inge van Dillen 
ivandillen@skozok.nl 
 
 
 

 
Carnavalsviering op school 
Op vrijdag 5 februari is er een carnavalsviering op school. Wij willen deze viering nu alvast 
aandacht geven. We zijn op zoek naar enkele vaders die ons willen helpen ( informatie 
hierover bij juf Riëtte). Daarnaast zijn andere ouders, opa’s, oma’s, familieleden welkom om 
te helpen bij overige (knutsel)activiteiten. Het is fijn als kinderen een aantal Pringles bussen 
en bierfles dopjes meebrengen om te knutselen. 
Nadere informatie over deze viering kunt u lezen in de volgende info.  
 
 
Nieuws uit groep 1-2: 

We zijn afgelopen week gestart met het thema gezondheid. Vrijdag 8 januari hebben de 
kinderen een ouderbrief hierover mee naar huis genomen. Hier staat wat informatie in met 
een thuisopdracht die u thuis MAG uitvoeren.  
Er is een leuke themahoek in de klas gemaakt met een wachtkamer en een spreekkamer 
voor de dokter. Er is ook een kleine apotheek aanwezig.  
Op de thematafel liggen al diverse voorwerpen uit de verbandtrommel. Mede hierdoor 
stimuleren we de woordenschat rondom dit thema.   
De letters a- aa (en au) staan centraal om te worden aangeboden of herhaald. 
 
 
Nieuws uit groep 1-2 en 3-4: 
Sophia Snuffel College 

mailto:ivandillen@skozok.nl


Een goede, veilige omgang met honden is niet vanzelfsprekend. Elk jaar vinden er 150.000 
hondenbeten plaats. Een hondenbeet kan naast verwonding een psychisch trauma 
veroorzaken. Met een hond in de klas is daar iets aan te doen!  
Aanstaande woensdag start de eerste les van het Sophia Snuffelcollege bij ons in groep 1-2 
en 3-4. Er komt een vrijwilliger om de kinderen vertrouwd te laten maken met hondengedrag. 
Zo kunnen kinderen hun eventuele angst overwinnen en leren ze het gedrag van de dieren 
veel beter in te schatten.  
In de eerste les laat de vrijwilliger de kinderen kennis maken met een handpop. Tijdens de 
tweede en derde les komt er een hond in de klas en wordt de theorie in praktijk gebracht. 
Hoe zie je of een hond boos is, of verdrietig? Wanneer mag je een hond aaien en wanneer 
kun je hem beter met rust laten?..... Spelenderwijs worden de belangrijkste regels uitgelegd 

en iedereen die wil mag oefenen met aaien, borstelen, brokjes geven…etc. 
Wij zijn heel benieuwd!!!! 
 
 
 
Nieuws uit groep 3-4:  
Veilig leren lezen kern 5 voor groep 3 

Letters: eu - j - ie - l - ou - uu  
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur  
Nieuwe letters: de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en 
de uu van vuur.  
Het thema van kern 5 is ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden 
in een verhaal over een verhalenverteller die allerlei verhalen vertelt. 
De letter eu 

In deze kern leerden we onder andere de letters bij de klanken eu – ou. Net als de bekende 
letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit 2 tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. 
U praat dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u.  
In elke kern worden de nieuwe letters geoefend en toe gevoegd aan de bekende letters. Zo 
leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes. In elk woord wordt een letter vervangen door een 
andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of achteraan in het woord zijn. Op 
deze manier oefenen we, om met bekende letters, nieuwe woorden te maken. 'vuur' kan 
bijvoorbeeld worden veranderd in 'vaar', 'veer' en 'voor', maar ook in 'duur', 'muur' en 'zuur'. U 
kunt dit ook samen doen; laat uw kind wisselwoorden maken met de laatst geleerde woorden 
en letters.  

 
Idee voor thuis: Maak samen een hobbyboek (ook voor groep 4) 
Elk kind heeft wel iets waar het bijzonder in geïnteresseerd is. Huisdieren nemen vaak een 
belangrijke plaats in, een televisieprogramma is erg in trek of het kind verdiept zich graag in 
een specifiek onderwerp. Maak van de bijzondere interesse van uw kind een hobbyboek. 
Zoek daarvoor samen allerlei illustraties bij elkaar. Door de steeds groeiende (letter)kennis 
kan uw kind nu zelf woorden of stukjes tekst bij de illustraties schrijven. Probeer het 
onderwerp te rubriceren, in hoofdstukjes onder te verdelen. 
Bij dieren kunt u daarvoor denken aan: 
1. het uiterlijk;  
2. de verzorging; 
3. het eten; 
4. soortgenoten. 
Let bij het schrijven van woorden en zinnen niet te streng op de juiste spelling. Kinderen uit 
groep 3 kunnen in deze fase van het aanvankelijk lezen en spellen alleen nog maar de 
klanken van een woord weergeven. Afwijkende spellingregels beheersen ze vaak nog niet. 
Voorkom dat te veel correcties het spontaan schrijven remmen. Voor de kinderen van groep 
4 is het juist een uitdaging om de geleerde spellingsregels, ook in het spontane schrijven en 
bij het schrijven van verhalen wél goed toe te passen. 



Misschien heeft uw kind geen bijzondere belangstelling voor iets of kunt u geen onderwerp 
bedenken voor een hobbyboek.  
Wellicht is deze tip dan iets voor uw kind. Knip uit een tijdschrift een leuke afbeelding. Laat 
een van de personen op dat plaatje iets grappigs zeggen. Plak de illustratie op een blad. 
Vraag of uw kind er een leuke zin bij kan schrijven en teken daar een spreekwolkje omheen. 
Zo maak je je eigen stripverhaal. Veel succes! 
 
 
 
Nieuws uit groep 5-6: 
De eerste spreekbeurten zitten er alweer op. Het is verstandig om een dag voor de 
spreekbeurt de PowerPoint op een usb-stickje mee naar school te nemen. Dan kunnen we 
samen even kijken of alles werkt. Het is erg vervelend wanneer er iets mis gaat met de 
PowerPoint, filmpjes of foto’s tijdens de spreekbeurt.  
De planning van de spreekbeurten kunt u vinden op de website. Ook vindt u op de website 
weer een update van de toetskalender.  
 
Tussen maandag 18 januari en donderdag 28 januari worden de Cito toetsen afgenomen.  

 
 
Nieuws uit groep 7-8: 

De definitieve adviesgesprekken van groep 8 zullen plaatsvinden op dinsdag 16 februari 
(enkele gesprekken zullen eind januari plaatsvinden i.v.m. vroeg-aanmeldingen, deze ouders 
zijn hiervan op de hoogte). Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 
De kinderen van groep 8 hebben inmiddels allemaal het voorlopige advies gekregen. Dit 
advies is gebaseerd op het volgende: 

 LVS scores (A t/m E) 

 Toets resultaten op school 

 Leer/werkhouding!!!  
Na het voorlopig advies volgt het definitieve advies, hierbij wordt nog extra gekeken naar wat 
de kinderen hebben gedaan met de tips bij het voorlopig-advies. 
 
Vrijdag 15 januari en vrijdag 29 januari is er een vervangster (juf Sandra Brouwers) in groep 
7/8. Juf Marjolein is dan afwezig i.v.m. de Trio cross-over binnen SKOzoK. Juf Marjolein gaat 
dan voor professionalisering een kijkje nemen op andere scholen. 
 
 
 
 
KIES 
Na de succesvolle KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) 

spel-praatgroepen van de afgelopen 2 jaar waarin we tot twee maal toe een groep kinderen 
met goede resultaten hebben mogen ondersteunen gaan wij (Yvonne en Tamara, 2 
gespecialiseerde KIES-coaches), in samenwerking met de gemeente Heeze-Leende en het 
Centrum voor Jeugd en Gezin na de carnavalsvakantie opnieuw van start met een 
(gesubsidieerde dus gratis) spel- en praatgroep voor Kinderen In Echtscheiding Situaties.  

 
Waar ouders tijdens de scheiding goed voor zichzelf zorgen door ondersteuning van 
bijvoorbeeld een mediator, advocaat of psycholoog, wordt over de kinderen nogal eens 
gezegd dat ze flexibel zijn of dat het wel ‘goed’ gaat met ze. Helaas blijkt steeds vaker dat 
kinderen, zeker ook op de langere termijn, ‘last’ hebben van de scheiding en alles wat daarbij 
komt kijken. Zij moeten mee in de keuze die hun ouders maken en alle veranderingen die dat 



met zich meebrengt. KIES helpt en geeft ze de mogelijkheid hier beter mee om te gaan, een 

buitenkans dus!  

 Deelname is mogelijk na toestemming van beide ouders (wanneer beide gezag 
hebben) 

 
KIES groep voor kinderen van 7-12 jaar. 

Het KIES programma bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van een uur. Onder 
professionele begeleiding van twee KIES-coaches gaan we aan de hand van verschillende 
werkvormen (bijvoorbeeld tekenen, spel, toneel, schrijven, praten) aan het werk en in 
gesprek met elkaar. In de veilige besloten sfeer van deze groep kunnen kinderen op speelse 
wijze hun ervaringen met de scheiding delen en leren dat zij hun eigen vragen, gevoelens, 
gedachten, behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze manier worden de kinderen 
begeleid in hun verwerkingsproces. KIES helpt kinderen zichzelf en de scheiding beter te 
leren begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Daarnaast vinden de 
kinderen veel herkenning bij elkaar, ze ervaren dat al die gevoelens zo gek nog niet zijn, dat 
ze niet de enige zijn in deze situatie en dat ze ook voor elkaar veel kunnen betekenen.  
Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de) scheiding een plaats 
kunnen geven en beter in hun vel komen te zitten. 
 
Voorafgaand aan de KIES groep is er voor ouders een informatiebijeenkomst en aan het 
einde een evaluatiebijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats op één van de 
basisscholen van Heeze. 
 
Aan deelname zijn géén kosten verbonden!  

 
Voor meer informatie of aanmelding (kan tot 15 januari 2016) van uw kind kunt u contact 
opnemen met Yvonne Aerts (tel.: 06-49308655) of Tamara Bakx - van den Hil (tel.: 06-
46632741). 
 
Zie bijlage. 
 
 
 


