
 
 
 

 

 
 
 
 
Info 11-04-2016 

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

 
   

Zo.  10 april 13.30 Muziekuitvoering door leerlingen van groep 4 en 5 

Di.   12 april Hele dag Maria afwezig i.v.m. trio-crossover 

Wo.   13 april 11.45-12.45 Ouders werken met de communicanten aan het 
communieproject 

Vrij.  15 april Hele dag 
11.45- 
12.15 uur 

Ruud afwezig i.v.m. leren-lerentraject  
Uitvoering groep 1-2 voor alle ouders, opa’, oma’s 
en andere bekenden van de kinderen uit groep 1-2 

Di.  19 april 8.30-12.00 Eind-Cito groep 8 stilte graag 

Wo 20 april 8.30-12.15 Eind-Cito groep 8 stilte graag 

Do. 21 april 8.30-12.00 Eind-Cito groep 8 stilte graag 

Vrij. 22 april 8.30-12.15 
12.15 u. 

Koningsspelen. Groep 5 t/m 8 op de fiets  
Start meivakantie t/m 8 mei 

Za. 23 april 19.00 u. Presentatieviering voor de communicanten in de 
Parochiekerk 

 
 

 

11 april Siem Theunissen 
12 april Elke Verduijn 
14 april Juf Ilse 
15 april Nienke Duisters 
17 april Meester Mári 
21 april Marinka Verbeek 

         
                           

 
Beste ouders, 
 
 

Namens het team: Mári Kokke 
 

 

Waar elk talent telt 

http://www.detalententoren.nl/


Oproep aan álle kinderen, van groep 3 t/m 8 die graag zingen!        
Op zondag 5 juni om 10.30 uur, doen 17 kinderen uit groep 3/4 hun 1e H. Communie. Wij 
willen graag met een groot koor deze viering muzikaal opluisteren. We oefenen elke dinsdag 
van 11.45 tot 12.00 u. Wil je meedoen met het Communiekoor?. Meld je dan aan bij Juf Els!  

 
Dringend gezocht: Bieb-ouders!! 
 
Zoals jullie allemaal weten is het lezen voor uw kind erg belangrijk. We zijn daarom erg blij 
dat er bij ons op school een boeken-uitleenpunt is gevestigd. 
Deze is 4x per week een half uur open. Zo is de drempel laag voor alle scholieren (en voor 
u) om naar onze "bieb" te komen. De bieb wordt gedraaid door vrijwillige ouders, die zich 
daarvoor een half uurtje per week (of om de twee weken) inzetten. 
 
Helaas hebben enkele ouders, door diverse omstandigheden, hun bijdrage aan de bieb 
moeten opzeggen.Ik doe nu dus een beroep op u. Komt u a.u.b. ons teampje van bieb-
ouders versterken. Mochten de huidige openingstijden u niet goed uitkomen, kunnen we 
kijken of we kunnen schuiven met de tijden. 
 
Indien niemand zich aanmeldt, kan de bieb veel minder vaak open. Wellicht zou dit kunnen 
betekenen dat we de bieb (deels) moeten sluiten, aangezien het aantal boeken die 
uitgeleend gaan worden, laag zal zijn. Dit zou eeuwig zonde zijn!! 
Dus nogmaals; meld u aan, het is maar hooguit een half uurtje en...het is mede voor uw 
kind(eren)! 
 
Aanmelden kan bij mij, per mail of telefoon. 
Bij voorbaat hartelijk dank!! 
Annick Berlo 
annick_billet@hotmail.com 
06-27290132 
 
 

Nieuws uit groep 1-2: 
Zoals iedereen weet is er vrijdag een uitvoering. Alle kinderen doen enorm hun best 
samen met een aantal ouders. Kom kijken en laat je verrassen.  De uitvoering van 
groep 1-2 is voor alle ouders, opa’, oma’s en andere bekenden van de kinderen uit 
groep 1-2 en vindt plaats in de aula. De tijd is van 11.45-12.45 uur. Op dit moment staan  

er kikkervisjes in de klas. Kom gerust een kijkje nemen.  

 
 

Nieuws uit groep 3-4: 
Na de meivakantie is er voor de kinderen van groep 3/4 een IVN excursie “Het Boerderij-
project” De kinderen mogen op woensdag 18 mei van 10.15 tot 11.30 u. een kijkje nemen op 
kinderboerderij “de Hoeve” bij Kempenhaeghe.  
Hiervoor zijn we op zoek naar ouders/grootouders die kunnen rijden én een groepje kinderen 
willen rondleiden. De ouders die een groepje willen begeleiden krijgen vooraf een pakketje  
informatie met uitleg over de excursie. Voorwandelen is niet meer nodig.  
Op 18 mei worden de kinderen samen met ouders/begeleiders op de kinderboerderij “De 
Hoeve” van Kempenhaeghe,  Sterkselseweg 65 in Heeze verwacht. De ouders/begeleiders 
worden welkom geheten door een schoolgids bij de hoofdingang  van  “De Hoeve”. Daarna 
lopen ze het opdrachtenpad met het groepje leerlingen. 
Graag aanmelden bij klassenmoeders Marieke Kuijten, Rebecca Theunissen of bij juf Els. 
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Nieuws uit groep 5-6: 
De mapjes van aardrijkskunde en geschiedenis mogen mee naar school. De mapjes worden 
deze week gevuld met nieuwe oefenstof: 
De kinderen van groep 5 gaan de komende periode met aardrijkskunde aan de slag met 
‘talen in Nederland’ en plattegronden en met geschiedenis komen oude en nieuwe huizen in 
een stad aan bod. 
De kinderen van groep 6 werken weer aan een hoofdstuk over de Middeleeuwen en  
zij oefenen met de topografie van Utrecht en Flevoland en leren over een multicultureel 
Nederland. 
 
Op dinsdag 12 april is juffrouw Maria afwezig omdat ze dan een kijkje gaat nemen op een 
andere school. Onder het motto: ‘leren van en met elkaar’.  
 
Op vrijdag 15 april is Meester Ruud afwezig. Hij zal deze dag deelnemen aan een cursus 
leren-leren.  

 
 
Nieuws uit groep 7-8: 
 
Eind-Cito groep 8 
Op dinsdagochtend 19 april, woensdag 20 april en donderdagochtend 21 april zal de Eind-
Cito voor groep 8 plaatsvinden. Zij moeten ervoor zorgen dat ze goed uitgerust op school 
komen en gemakkelijk zittende kleding aanhebben. Daarnaast mogen zij 1 kauwgompje en 
een flesje water mee naar school nemen. In de pauze kunnen zij het kauwgompje eventueel 
verversen. 
We gaan er tegen aan! 
De kinderen kunnen thuis oefenen via www.gynzy.com gebruikersnaam: 
talententoren@gmail.com wachtwoord: leerlingschool In de zoekbalk moeten ze dan: digitic 
invullen. 
Succes! 
 
Theorie verkeersexamen groep 7 
Alle leerlingen van groep 7 hebben het theoriegedeelte van het verkeersexamen gehaald. 
PROFICIAT!!! Het was nog even spannend, want we hadden 1 herkansing, maar deze heeft 
het uiteindelijk ook gehaald. Top! OP 17 mei volgt het praktijkexamen. Meer informatie 
hierover volgt nog. 
 
 
 
Koningsspelen op de Talententoren 
Op vrijdag 22 april zullen op de Talententoren de Koningsspelen plaatsvinden. De school 
start gewoon om 8.30u en om 12.15u kunnen de kinderen genieten van een welverdiende 
vakantie! 
Groep 1 t/m 4 mogen verkleed in het oranje / rood / wit / blauw naar school toe komen. Zij 
zullen allerlei sport en spelactiviteiten op het schoolplein doen.  
 
Groep 5 t/m 8 gaan, op de fiets, naar de sportvelden, waar zij, samen met de andere scholen 
van de gemeente, zullen deelnemen aan enkele sportactiviteiten, waaronder een Colorrun. 
Aan hen wordt gevraagd om in sportieve kleding (die vies mag worden), waaronder een wit 
T-shirt, naar school te komen. Dit witte shirt geeft een mooi effect met het gekleurde poeder 
van de Colorrun.  
Alle kinderen starten met een ontbijtje, bestaande uit een krentenbol of een plakje 
ontbijtkoek en een glaasje drinken. Lust uw kind dit niet of is dit te weinig voor uw kind, 
dan is het verstandig om uw kind thuis gewoon te laten ontbijten. 

http://www.gynzy.com/
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Iedereen is welkom om te komen kijken op deze dag naar de sport en spelactiviteiten. 
 
 
Dodenherdenking Sterksel, zondag 1 mei  

 

Met ingang van 2015 is de jaarlijkse dodenherdenking in Sterksel in ere hersteld. In 2016 

vindt de Dodenherdenking in Sterksel plaats op zondag 1 mei. Om 11:00 uur vertrekt de 

Muziekvereniging (fanfare en slagwerkensemble) vanaf Dorpshuis Valentijn naar het 

Oorlogskerkhof bij Providentia. Wij nodigen de inwoners van Sterksel uit om mee te lopen. 

Op het kerkhof zal na een korte toespraak door pastor Andreas Inderwisch, aalmoezenier bij 

de Koninklijke Luchtmacht, een gedicht worden voorgelezen door Nienke Duisters uit groep 

7/8 van de Talententoren.   

Vervolgens spreekt burgemeester Paul Verhoeven. Hij zal een krans leggen namens de 

Gemeente Heeze-Leende.  

Daarna wordt een monument onthuld ter nagedachtenis aan het Sterkselse 

oorlogsslachtoffer Henk van Rossum.   

Aan het einde van de bijeenkomst worden er witte ballonnen opgelaten door kinderen t/m 

groep acht en worden de aanwezigen door Kempenhaeghe uitgenodigd om samen een 

consumptie te nuttigen. Iedereen is welkom.  

 

Oranjecomité Sterksel  

www.oranjesterksel.nl  

 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=uvIUfXP_AUGoWl4r5SOVlVpZJikmUtMIdJM3pFGVc_guVfIyvAqDEKL15M4a23--5QieiJO4s-Y.&URL=http%3a%2f%2fwww.oranjesterksel.nl

