
 
 
 

 

 
 
 
 
Info  

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

 
   

Di. 
  

26 januari Voor de Pauze Bezoek mondhygiëniste in groep 1 en 2 

Wo.  27 januari 20.00-22.00 GMR vergadering in Veldhoven 

Do. 28 januari  Groep 1 t/m 4 buiten gym 

Ma. 1 februari  Voorleesontbijt peuters en kleuters 

 1 februari  MR- Vergadering 

Vrij. 5 februari  Carnaval  

Ma 16 
februari 

 Volgende Talentennieuws 

 
 

 

28 januari Juffrouw Saskia 

26 januari Julian Manders 

5 februari Lisa van Asten 

10 februari Roel Kursten 

11 februari Hein Smolders 

12 februari Arthus Haazen 

12 februari Nora van Hout 

12 februari Tygo Kuijten 

13 februari Emely van de Mortel 

         
                           

 
 
 
Nieuws uit groep PSZ en 1-2: 
Op 1 februari is ons jaarlijks voorleesontbijt. Opa’s en oma’s kunnen zich bij de juffen 
opgeven. De kinderen krijgen een klein eenvoudig ontbijtje. Thuis een beetje eten is dus 
voldoende. 

 
 

Waar elk talent telt 

http://www.detalententoren.nl/


Nieuws uit groep 1-2 
Deze week gaan we het thema gezondheid afsluiten en al een beetje carnaval vieren met de 
kinderen. We hebben op dinsdag 26 januari een mondhygiëniste ( moeder van een van onze 
leerlingen) bij ons op school om de kinderen te vertellen over het verzorgen van je tanden.  

Op  28 januari is er een aangepaste gymles buiten. 
 

Nieuws uit groep 3-4: 
Oproep voor de ouders van groep 3 - 4 
De kinderen van groep 3 gaan voor carnaval kern 6 afsluiten, zij kennen dan alle letters! Om 
het lezen nog beter te kunnen oefenen willen we, net zoals bij groep 4, ook met de met de 
kinderen van groep 3 in groepjes gaan lezen. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.  
Vindt u het leuk én hebt u tijd om élke woensdagochtend 8.30 tot 9.00 uur met een groepje te 
komen lezen? Meldt u zich dan aan bij juf Inge of juf Els zodat we een planning kunnen maken. 
(Kunt u niet elke woensdag dan kan het ook per toerbeurt) 
We willen starten op woensdag 24 februari om 8.30 u. 
 
Op  28 januari is er een aangepaste gymles buiten. 
 

Nieuws uit groep 5-6: 
We zitten volop in de citoweken. Dit betekent dat we tussen de bedrijvigheid door ook lekker 
moeten ontspannen. Dit kan zijn door het kijken van een leuke serie, het lekker tekenen 
en/of knutselen. Heeft uw kind thuis een leuk puzzelboek, leesboek of een ander leuk 
tijdschrift, dan mag dit mee naar school genomen worden.  
 
Alvast voor in de agenda: 
Het duurt nog even, maar i.v.m. de carnavalsdrukte misschien toch verstandig om alvast te 
vermelden. Op vrijdag 19 februari vieren wij het tweede Kids’ Skillsfeest. De kinderen mogen 
wederom in hun beste kleding naar school komen en ze mogen een leuk gezelschapsspel 
meenemen.  
 

Nieuws uit groep 7-8: 
De definitieve adviesgesprekken van groep 8 zullen plaatsvinden op dinsdag 16 februari. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Informatie over inschrijven hiervoor volgt nog.  
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. 
 

Carnaval 5 februari 
Alle kinderen mogen deze dag verkleed op school komen. Schietgeweren, zwaarden en 
confetti zijn niet toegestaan. Natuurlijk mogen er wel serpentines meegebracht worden.  
De leden van de ouderraad helpen op deze ochtend. Andere ouders en leden van CV De 
Ossedrijvers zijn van harte welkom en ook zij mogen helpen. We kunnen nog enkele hulp 
vaders gebruiken in de onderbouw. Geef je even op bij juffrouw Riëtte. 
Voor de bovenbouw zijn er nog enkele mensen nodig om mee te knutselen. 
 
Programma:  
8.30- 9.00 uur: kinderen showen hun kleding in de eigen groep.  
9.00- 10.15 uur: In onderbouw en bovenbouw zijn er allerlei activiteiten, waarbij iedereen 
zich kan opgeven bij juffrouw Riëtte of Marjolein, om te helpen 
10.30- 11.00 uur: kort woord Prinses Angelique en/of vorst Toon. Tevens hossen en iets 
showen waar nodig.  
11.00- 12.00 uur bovenbouw is zelf bezig in de eigen groep en bij de onderbouw worden nog 
dingen afgemaakt, opgeruimd en klaargezet voor de optocht.  



12.00-12.15 uur KLEINE OPTOCHT buiten en bij slecht weer in de gangen en aula van het 
gebouw alle ouders zijn welkom.  
12.15- 12.45 uur kinderen gaan naar huis en vrijwilligers, leden van de carnaval en 
leerkrachten kunnen geheel vrijblijvend iets drinken.  

 

BSO   Beukenlaan  

             
De eerste weken van 2016 zitten er alweer op. Bij de BSO hebben we in het nieuwe jaar al 
verschillende gezellige activiteiten gedaan zoals een modeshow, naar de speeltuin bij de 
Kloostervelden en je eigen opbergdoos knutselen voor op je slaapkamer.  
De kinderen hebben een eigen inbreng over welke activiteiten er gedaan worden bij de BSO. 
Zo maken we in het begin van de maand samen een spetterende activiteitenplanning.  
De aankomende weken gaan we timmeren, hutten bouwen, proefjes, zitvoetbal en a Minute 
to win it spellen doen.    

 

                         

 

Jarige van de maand December en Januari: 
 24 december Gijs Klemans 
 5 Januari Sofie Klemans 
 7 Januari Paulien Jacobs 

Allemaal Hartelijk Gefeliciteerd!!! 
Groetjes, 
BSO Beukenlaan 

 

https://www.facebook.com/beukenlaan.sterksel/photos/a.693237110788031.1073741829.405635332881545/780212668757141/?type=3
https://www.facebook.com/beukenlaan.sterksel/photos/a.693237110788031.1073741829.405635332881545/776818215763253/?type=3

