
 
 
 

 

 
 
 
 
Info  

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

 
   
Ma.  28 mrt.  2e Paasdag 

Di.   29 mrt.  Oudergesprekken 

Wo.   30 mrt. 11.45-12.45  Communicanten werken met hulp van ouders aan het 1e 
communieproject. Oudergesprekken 

Do.  31 mrt.  Oudergesprekken 

Wo 6 april 20.00-21-30 MR/SR vergadering op de Talententoren 

Do. 7 april Studiedag een vrije dag voor alle kinderen 

Vrij. 8 april  Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Zo 10 april 12.30-14.30 Muziekuitvoering groep 4 en 5 

 
 

 

  
28 maart Eline Rulkens 
28 maart Gijs Timmermans 
10 april Aniek Ruijten 
  
  

         
                           

 
Beste ouders, 
Soms lijkt het of er iets vreemds aan de hand is met kinderen in het algemeen of uw kind in het 
bijzonder. Ze zijn anders. Anders in hun manier van reageren, in hun gedrag.  
Dat kan héél veel verschillende redenen hebben. Variërend van het weer tot hun gezondheid, van 
gebeurtenissen die er aan komen of hun contacten met vriendjes.  
Maar soms ligt de oorzaak breder en daarover hieronder wat meer.  
Zo gebeurt het dat startende kleutertjes een tijd lang rustiger zijn of juist drukker, meer vermoeid lijken 
of juist niet te remmen. Vaak wordt dat veroorzaakt door de voor hen totaal nieuwe omgeving van 
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ongeveer 25 klasgenoten in groep 1. In de loop van het schooljaar van groep 2 kán het gebeuren dat 
ze zich juist wat meer gaan manifesteren. Ze zijn immers de ‘oudsten’ van groep 1-2.  
In groep 3 begint het allemaal best wel spannend, met dat lezen en rekenen en minder tijd om te 
spelen. Maar ook doordat het toch stiekem meer van de kinderen vraagt.  
In groep 4 gebeurt het vaak dat lieve meisjes wat kattiger worden en schattige jongetjes ineens ‘stoere 
binken’. En dat hoort gewoon bij hun totale sociaal emotionele ontwikkeling. Maar ook wordt er in 
groep 4 meer gevraagd van de kinderen op het intellectuele gebied. Het rekenen en lezen vraagt meer 
van hun inzicht. 
Juist de sociaal emotionele ontwikkeling maakt in groep 5-6 en dan met name in groep 6 een enorme 
ontwikkeling door. Het lijkt wel een eerste puberteit. Onenigheid wordt eerder ruzie of zelfs 
pestgedrag. Wat ooit vriendinnen waren lijken wel concurrenten te worden en de verschillen tussen 
jongens en meisjes worden ook voor hen ineens veel duidelijker. En ook weer in groep 6 krijgen 
kinderen het soms op het gebied van inzicht hard te verduren. De leerstof gaat op heel wat 
vakgebieden méér van ze vragen. 
In groep 7-8 gaat het vooral in groep 8 gebeuren. Zíj zijn de oudsten van de school. Niemand meer om 
tegen op te kijken én als de  toch spannende schoolkeuze is gemaakt, breekt al de tijd van afscheid 
nemen aan.  Want je weet dat je vrienden (misschien) ergens anders naar toe gaan en dat er een totaal 
andere tijd aanbreekt. En ook dat verwerkt iedereen op zijn manier. De een vindt dat vooruitzicht 
eigenlijk best wel spannend en de ander gaat zich letterlijk afzetten tegen ‘de school’. En dat kan zich 
weer uiten door wat opstandig of juist heel stoer gedrag.  
Als leerkrachten weten wij dat deze fasen er allemaal bij kúnnen horen en meestal schrikken we daar 
niet van. Het is en blijft echter wel opvallen en we proberen dat op gepaste manier te begeleiden. 
 
Als u voor úw kind wel wat herkend in deze fásen van de ontwikkeling, weet u nu dat het helemaal niet 
vreemd is.  
Herkent u het totaal niet, dan heeft u geluk en een kind dat zich sociaal emotioneel heel gelijkmatig 
ontwikkelt.  
Onderwijs is duidelijk meer dan taal en rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling speelt daarin 
een hele grote rol.  

 
Namens het team: Mári Kokke 

 

Music For Kids 
Aan Leerlingen en hun ouders van groep 4 en 5. 
Afgelopen 20 weken hebben jullie muziekles gehad van Meneer Harry van Muziekschool  
Rick. Deze lessen zijn financieel mogelijk gemaakt door  Muziekvereniging De Heerlijkheid. 
De kinderen hebben kennis mogen maken met instrumenten die voorkomen in een Fanfare 
of Slagwerkgroep, ze hebben noten leren lezen  en klokkenspel bespelen. Het project willen 
we afsluiten door een gezamenlijk concert met leerlingen van groep 4 en 5, jeugdfanfare en 
jeugdslagwerk. 
Dit concert genaamd MUSIC FOR KIDS is op zondag 10 april om 13.30 in Dorpshuis 
Valentijn. 

Jullie kinderen maken enkele muziekstukken samen met jeugdfanfare en jeugdslagwerk, 
deze willen we voorafgaand aan het concert samen oefenen, zondag om 12.30 worden jullie 
in het dorpshuis verwacht. Natuurlijk willen we dat zoveel mogelijk kinderen hieraan 
meedoen, hoe gaaf is het om samen met zoveel muzikanten een optreden te verzorgen. 
Na dit project hopen we dat jullie zo enthousiast zijn geworden dat je ook wil leren een 
instrument te bespelen. Je kunt je dan aanmelden voor het volgen van muziekles, zie 
inschrijfformulier (bijlage) 
Vragen over concert en volgen van muziekopleiding: 
Muziekvereniging De Heerlijkheid 
José Noordman tel. 040-22626246 



 

Bedankje 
Wij willen iedereen super bedanken voor het inbrengen van de kleding voor de 
Salvatoriaanse hulpactie 

 
Koningsspelen: 

De koningsspelen 2016 zullen dit jaar op vrijdag 22 april plaatsvinden. We zoeken 
hulp voor de groepen 1 t/m 4. Wie wil er ons helpen? Graag opgeven voor 4 april bij 

de juffen van de onderbouw. 
 
Bumet schoolvoetbaltoernooi: 
Binnenkort vindt het jaarlijkse Bumet schoolvoetbaltoernooi weer plaats op de 
sportvelden van RKSV Heeze. Het toernooi wordt georganiseerd op de volgende 
dagen: maandag 9 mei, dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei. De speeltijd is van 
18.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. Het aantal toernooidagen is afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen. Je weet dus vooraf niet op welke dag je eventueel moet spelen.  
Alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen hieraan deelnemen. 
De groepen 3 t/m 7 spelen 7 tegen 7. Groep 8 speelt elf tegen elf. Je kan je 
inschrijven als jongensteam, als meisjesteam of als gemengd team. Het is ook 
noodzakelijk om een coach te hebben, dit moet een volwassen persoon zijn. 
Bij een gemengd team is de regel dat er minstens 4 meisjes in het veld moeten 
staan. Ook mag een leerling maar deelnemen in 1 team. 
Wil je graag deelnemen, schrijf je dan in als team bij juf Helma. Let op: doe dit snel, 
want a.s. donderdag 31 maart worden de formulieren opgehaald.  
  
Nieuws uit groep 1-2: 

Alle kleuters kunnen de komende 2 weken samen met hun ouders en opa’s en oma’s 
het portfolio op school bekijken. 
Het komende thema staat in het teken van de uitvoering van 15 april en we werken 
over de lente. De letter –w- staat centraal. 
 
Koningsspelen: 

We zoeken hulp op vrijdag 22 april voor de groepen 1 t/m 4. Wie wil er ons helpen? 
Graag opgeven voor 4 april bij de juffen van de onderbouw. 
 
Nieuws uit groep 3-4: 
Over bewerkingen of sommetjes, moeten kinderen niet meer na hoeven te denken. Ze 
moeten geautomatiseerd zijn. Daarom oefenen we in groep 4 elke dag de tafeltjes voor het 

bekende tafeltjesdiploma en het ‘handig’ rekenen tot 100. 
Ook in groep 3 zijn we dagelijks bezig met het ‘handig rekenen tot 10’ (de verliefde harten), de 
tweeling of dubbeltallen (bv. 4+4=8) en het ’10-tal overschrijdend optellen en aftrekken’.  
 
Kinderen van groep 4 kunnen thuis oefenen voor de taaltoets. Ze krijgen een blad mee naar 
huis met aan de ene zijde de themawoorden van thema 6 en aan de andere kant de te oefenen 
spellingsafspraken van deze periode. Thuis regelmatig oefenen van deze lesstof helpt de 

kinderen bij het vergroten van de woordenschat én het beheersen van de spellingsafspraken. 
1e H. Communie: 17 kinderen uit groep 3/4 doen op 5 juni hun 1e Communie. Vanaf 

woensdag 30 maart werken ouders wekelijks samen met de kinderen op school, aan het 
Communieproject, wat niet af is wordt thuis af gemaakt. De projectboekjes dienen elke 
woensdag weer mee naar school gebracht te worden. 



Koningsspelen: 

We zoeken hulp op vrijdag 22 april voor de groepen 1 t/m 4. Wie wil er ons helpen? 
Graag opgeven voor 4 april bij de juffen van de onderbouw. 
 
Nieuws uit groep 5-6: 
Neem eens een kijkje op de website. U vindt hier leuke foto’s van onze activiteiten en extra 
huiswerk om te oefenen.  

 
Nieuws uit groep 7-8: 
De kinderen hebben afgelopen week het rapport mee naar huis gehad. Voor groep 8 was dit 
het laatste officiële rapport van de basisschool. Zij mogen dit rapport houden en hoeven het 
dus niet meer mee naar school te nemen. 
 

Verkeersexamen groep 7: 
Het verkeersexamen komt eraan….. Op vrijdag 8 april vindt het theoretisch examen 
plaats op school. Op dinsdag 17 mei mogen de kinderen op de fiets op, om te laten 
zien dat ze de geleerde theorie toe kunnen passen in de praktijk. Wanneer ze dit 
deel ook goed afronden krijgen ze een diploma. Voor het praktijk gedeelte is het 
belangrijk dat de kinderen op dinsdag 17 mei ’s morgens met een goedgekeurde fiets 
naar school komen. 
 

 
  BSO   Beukenlaan 

 
Het mooie weer staat weer voor de deur, aankomende weken gaan we beginnen aan het 
aanplanten van onze eigen moestuin. Verder zal er een kweek je eigen zonnebloem 
wedstrijd plaatsvinden.  
Ieder BSO kind mag een zonnebloem zaaien en vervolgens mee naar huis nemen, over een 
aantal weken gaan we kijken welke zonnebloem het grootste is en dit kind word de winnaar 
van de beste zonnebloemkweker van 2016! 
Terugblik van de afgelopen weken: 
Afgelopen weken hebben we verschillende activiteiten gedaan van hutten bouwen tot 
koekjes bakken, sneeuwpotjes maken en een echt voetbaltoernooi tegen Korein 
Breedvennen Leende.  
Tijdens het voetbaltoernooi ging het er enthousiast aan toe tussen Sterksel en Leende. 
Uiteindelijk konden de kinderen van BSO Beukenlaan aangevuld met andere voetbalkanjers 
uit Sterksel met de winst naar huis. Het werd 10 – 4 voor Sterksel!! 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes, 
 
BSO Beukenlaan 


