
 
 
 

 

 
 
 
 
Info  

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

 
   

Vrij.  19 febr.  Groep 5/6 viert het tweede Kids’  Skillsfeest.   

Ma. 22 febr. 20.00 uur 2e Ouderavond 1e Communie in de aula van de school 

Wo 24 febr. 8.30-9.00 Start groepslezen voor groep 3 en 4 

Do. 25 febr.  Groep 7/8 gaat op de fiets naar de voorleeswedstrijd in 
het Perron in Heeze.  

Di. 1 maart   Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij 

 
 

 

16 februari Maud Verduijn 

17 februari Julian Mulukom 

18 februari Daní Marques-Pontes 

23 februari Mart Verduijn 

23 februari Thom van der Zanden 

26 februari Thijs Ruijten 

         
                           

 
Beste ouders, 
Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de vakantie en geen last heeft gehad van de griep 
epidemie. Dan kunnen we er deze week weer gezond en fris tegenaan.   
Maar eerst wil ik iedereen hartelijk danken die zijn of haar medewerking heeft gegeven aan de 
carnavalsviering op school. Door het heel gevarieerde programma en aanbod van activiteiten, 
hebben alle kinderen zichtbaar genoten. Maar daarover hieronder nog meer informatie. Echt, 
allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet!! 
Soms worden er wel eens vragen gesteld over huiswerk. "Geven jullie huiswerk mee? In welke 
groepen? Hoeveel huiswerk? Mijn kind heeft nooit huiswerk, hoe kan dat?" En nog veel meer 
vragen. Hierover wordt standaard informatie gegeven tijdens de startavonden. Maar mocht u 
daar nu nog vragen over hebben, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de groepsleerkracht. 
Los daarvan kunt u onder huiswerk óók verstaan het dagelijks (samen) met uw zoon of dochter 
lezen. Dagelijks 20 minuten samen lezen, zorgt bij 90 % van de kinderen voor een duidelijke 
stijging van het technisch lees niveau. En dat is weer heel belangrijk voor begrijpend lezen en 

Waar elk talent telt 
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het begrijpen van de opdrachten bij taal, rekenen en alle andere vakken. Maar ook het 
regelmatig oefenen van de tafeltjes, het begeleiden van uw kind bij het werken aan 
spreekbeurten en werkstukken, het leren voor proefwerken én het kijken naar het 
jeugdjournaal.  
Al deze activiteiten kunt u laten vallen onder het kopje 'huiswerk'. Huiswerk is immers het 'thuis 
samen werken aan de ontwikkeling en het leren van uw kind'. En op die manier blijft u ook nog 
eens goed op de hoogte van het hoe en wat uw kind leert.   
 

Namens het team: Mári Kokke 
 

Nieuws uit de Talententoren: 
Juffrouw Ilse en haar man Mark zijn 11 februari de trotse ouders geworden van Yune. Het 
team van de Talententoren feliciteert de kersverse ouders met de geboorte van hun dochter. 

 
  
Nieuws uit groep 1-2: 
Na de carnavalsvakantie starten we in de kleutergroepen met een nieuw thema. Het thema 
gaat over vervoer en we zijn op zoek naar iemand, die in een van de volgende weken, in het 
bijzijn van de kleuters een band van een fiets wil plakken. Dit wordt een mooie les met echte 
beelden. Laat even aan een van de juffen  weten of je in de gelegenheid bent om dit te laten 
zien. Volgende week volgt er een ouderbrief over het thema.  
 
Wil iedereen alvast 15 april in de agenda noteren. Op die dag zullen de kleuters een 
voorstelling verzorgen. 
 
Kijk ook nog eens op de site voor allerlei berichten. 
 
Bedankje. 
Wij willen alle ouders en leden van de carnaval bedanken die zich ingezet hebben op vrijdag 
5 februari voor onze jaarlijkse carnavalsviering op school. Het was een groot succes. 
 
 

Nieuws uit groep 3-4: 
Groep 4 is volop bezig met het leren van de tafels. De tafels van 1, 5 en 10 gaan al goed, nu 
nog de tafels van 2-3 en 4. Het oefenen van de tafels kan door de tafels op te zeggen en op 
te schrijven, maar ook door te oefenen op de computer, kijk maar op www.onlineklas.nl/tafels  
Groep 3 heeft kern 6 afgerond, alle letters zijn aangeboden en we gaan nog meer oefenen 
met het ‘op tempo lezen’. Het is belangrijk om thuis ook élke dag hardop te lezen.  
 
Herhaalde oproep voor de ouders van groep 3 - 4 
De kinderen van groep 3 zijn aan het einde van kern 6, zij kennen nu alle letters! Om het lezen 
nog beter te kunnen oefenen willen we, net zoals bij groep 4, met de kinderen van groep 3 in 
groepjes gaan lezen o.l.v. een leesouder. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.  
Vindt u het leuk én hebt u tijd om op woensdagochtend van 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. 
 
 

Nieuws uit groep 5-6: 
Op vrijdag 19 februari vieren wij ons tweede Kids’ Skillsfeest. De kinderen mogen deze dag 
een gezelschapsspel mee naar school nemen.  
 

http://www.onlineklas.nl/tafels


De huiswerkmapjes mogen weer mee naar school. De mapjes worden deze week gevuld 
met nieuwe oefenstof.  
 
De nieuwe toetsplanning staat op de website. Het komt soms voor dat een toetsdatum 
wegens onvoorziene omstandigheden moet worden gewijzigd. Bij wijzigingen of 
bijzonderheden proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via mail of 
nieuwsbrief.  
 
Op dinsdagochtend 8 maart zijn wij uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het Van 
Abbemuseum.  

 
 
Nieuws uit groep 7-8: 
Voorleeswedstrijd: 
Op donderdag 25 februari is de gemeentelijke voorleeswedstrijd. Deze wordt 
gehouden in "Het Perron" in Heeze. We gaan hier deze ochtend op de fiets naartoe. 
Zorg dus allemaal voor een goede fiets. Fleur van Bree zal onze school gaan 
vertegenwoordigen. Wij wensen haar alvast heel veel succes! 
 
 
 
Carnavalsviering 2016 
De carnavalsviering op vrijdag 5 februari is erg gezellig geweest. De kinderen van de 
onderbouw hebben geknutseld aan maskers, muziekinstrumenten en hebben 
carnavalswagens gebouwd. De kinderen van de bovenbouw hebben spelletjes 
gedaan, geknutseld en meegedaan aan een quiz.  
Samen hebben zij, met prinses Angelique, jeugdprins Guus, jeugdprinses Eline en 
jeugd adjudant Fleur ook nog gehost en er was een spetterend optreden van de 
kinderen van groep 3-4. Kortom; het was een zeer geslaagde ochtend! 
Via deze weg willen wij alle papa’s, mama’s, leden van de ouderraad en leden van 
de carnavalsvereniging bedanken voor hun geweldig enthousiaste en betrokken inzet 
deze ochtend. We hebben echt genoten met z’n allen! 
 

 voor meer foto’s, kijk op www.detalententoren.nl 
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