
 
 
 

 

 
 
 
 
Info  

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

 
   

Ma.  9 mei  Juf Maria afwezig  

Di.   10 mei   Juf Maria afwezig 

Wo.   11 mei 11.45-12.45 Communicanten werken onder begeleiding van 
ouders aan het communieproject 

Ma. 16 mei 2e Pinksterdag Een vrije dag voor de leerlingen  
Kermis in Sterksel! 

Wo 18 mei 10.15-11.30 
 
11.45-12.45 

IVN excursie voor groep 3-4 naar de boerderij bij 
Kempenhaeghe. 
Communicanten werken onder begeleiding van 
ouders aan het communieproject 

Vrij. 20 mei  Juf Ilse is er weer! 

Di.  24 mei  Schoolfotograaf  

Wo 25 mei   Studiedag, een vrije dag voor alle kinderen. 

 
 
 26 april Fleur van Bree 

 Koen Kars 
 Lorenzo Keijsers 
27 april Jeske Duisters 
 Lente Duisters 
28 april Teun Smolders 
29 april Deante hekkens 
30 april Esri van Hout 
 Carmen Marques Pontes 
1 mei Koen van middelaar 

         
                           

 
 
 
 

Waar elk talent telt 

http://www.detalententoren.nl/


Beste ouders, 
Ik hoop dat alle kinderen hebben genoten van de afgelopen twee weken vakantie. Want dan 
is er in die vakantie weer voldoende energie opgedaan voor de laatste periode van 11 weken 
tot de zomervakantie. Want ook in die periode wordt er nog veel geleerd, gewerkt en 
ondernomen.  
Ook is er door een aantal ouders vóór de vakantie hard gewerkt aan het schoolplein. Het 
kunstgras is weer ‘voorjaars-groen’, het zand zit weer in de zandbak, de fietsenstalling is 
weer schoon en in de knikkerkuiltjes kan weer geknikkerd worden. Kortom er is hard gewerkt 
om het schoolplein weer echt schoon te krijgen. “Ouders hartelijk bedankt voor uw 
betrokkenheid en inzet!!” 
Verder willen wij u er op attenderen dat de kinderen niet met Heelys of Wheelies ín de school 
mogen komen. De ruimtes in de school zijn daar, net als bij u thuis veronderstel ik, echt niet 
geschikt voor. De kinderen die deze schoenen met wieltjes aan hebben, klappen regelmatig 
tegen deuren of muren aan met hun schoenen omdat ze net niet op tijd afremmen. Als uw 
zoon of dochter toch graag met de Heelys of Wheelies naar school wil komen, is dat geen 
probleem. Maar voor ín de school is dan wel ander schoeisel nodig.  
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 

 
Namens het team: Mári Kokke 

 
Calamiteitendag. 
Om verwarring en misverstanden te voorkomen over wanneer nu voor de kinderen de laatste 
schooldag is, even onderstaande informatie. 
Alle schooldagen, uitgezonderd vakanties en studiedagen, zijn zoals u weet alle kinderen 
van 5 jaar of ouder, in Nederland leerplichtig. Ook is iedere school in Nederland bij het 
plannen van het schooljaar, verplicht rekening te houden met een mogelijke ‘calamiteiten 
dag’. Een dag waarop door onvoorziene omstandigheden de school moet worden gesloten 
en er dus geen les kan worden gegeven. Om te voorkomen dat er dan te weinig lesuren 
worden gemaakt, moet er dus een schooldag éxtra worden ingepland. 
Als zo’n calamiteiten dag niet opgenomen hoeft te worden vanwege een calamiteit, en de 
kinderen dan dus eigenlijk iets te veel uren maken, mag die ‘vrije’ dag op de laatste 
schooldag worden opgenomen. Omdat we op dit moment verwachten dat die 
calamiteitendag niet hoeft te worden opgenomen, is de laatste schooldag, vrijdag 22 juli dus 
(onder enig voorbehoud) een vrije dag voor alle kinderen 
 
Koningsspelen: 
Via deze weg willen wij alle ouders heel erg bedanken die op wat voor manier dan ook 
hebben meegeholpen met de koningsspelen. Mede dankzij jullie hulp, hebben wij allemaal 
weer kunnen genieten van een heel fijne dag.  

 
Ontruiming. 
In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die 
noodzakelijk maken dat leerlingen, ouders, leerkrachten en overige aanwezigen het gebouw 
zo snel mogelijk moeten verlaten. 
Het ontruimingsplan wat voor de Talententoren is opgesteld, moet natuurlijk ook getoetst 
worden. Dit doen we door instructie naar leerkrachten, maar ook middels een oefening in de 
praktijk. 
Ergens in de weken na de meivakantie zal deze oefening plaatsvinden. Wanneer dit precies 
is maken we niet bekend. Wel bent u als ouder (en de kinderen) nu op de hoogte dat de 
ontruiming eraan komt. Dus geen paniek! 
Wij evalueren daarna deze ontruiming en kunnen het ontruimingsplan dan bijstellen waar dat 
nodig zou zijn! 

 
 



Schoolplein. 
In de week voor de meivakantie hebben een aantal ouders heel hard meegewerkt om het 
schoolplein op te ruimen. Het resultaat is zeer duidelijk te zien. Daarom namens de kinderen 
en het team van harte bedankt en wij gaan proberen het bij te houden, samen met de 
kinderen. 

 
 
Nieuws uit groep 1-2: 
Kijk even op de site daar staan allemaal foto’s van de activiteiten van voor de 
vakantie (o.a. Het optreden van de kleuters en de koningsspelen) 
Wij vervolgen ons lente thema en stellen de letter –ee- centraal. Deze week ontvangt 
iedereen de ouderbrief over het thema.  
 
 

Nieuws uit groep 3-4: 
Juf Ilse komt op vrijdag 20 mei weer terug na haar zwangerschapsverlof. Juf Inge blijft, tot 
aan de zomervakantie, elke dinsdagmiddag in onze groep. 
 
IVN boerderijproject voor groep 3-4 op woensdag 18 mei van 10.15-11.30 uur  
De schoolgidsen van het IVN Heeze-Leende en begeleidende (groot)ouders laten kinderen 
bijzondere natuurervaringen beleven op de Hoeve bij Kempenhaeghe: Welke geluiden 
maken dieren? hoe voelen ze? hoe horen ze? wat eten ze? Ook ontdekken we verschillende 
planten en geuren. Kortom aan de slag met zintuigen!  
Denk aan passende kleding en schoenen of laarzen.  
 
“Vleksommen/puntsommen” voor groep 3 en 4. 
Bij het rekenen merken we dat veel kinderen moeite hebben met vleksommen/puntsommen: 
2 + . = 8 
Zogenaamde 'vleksommen' kunnen spelenderwijs thuis geoefend worden. Ze zijn een 
manier om sommen tot bijvoorbeeld 10 goed te oefenen. Met onderstaande tip kun je thuis 
extra oefenen. Laat je kind optelsommen tot 10 op een groot vel papier schrijven. 
Bijvoorbeeld:  

5 + 5 = 10  3 + 6 = 9  4 + 4 = 8  2 + 6 = 8  4 + 5 = 9  3 + 3 = 6 
6 + 3 = 9  7 + 3 = 10  3 + 4 = 7  2 + 7 = 9  4 + 2 = 6  5 + 3 = 8 
 
Vervolgens mag je kind 12 'vlekken' (stukjes) uit krantenpapier scheuren. Elk stukje papier 
heeft de grootte van een geschreven getal. Hierna dek je met een stukje papier steeds een 
getal in de sommen af.  
Kan je kind de sommen vlot oplossen? Controleer de oplossing steeds door het stukje papier 
weg te halen nadat je kind een uitkomst genoemd heeft. Hierna legt je kind stukjes papier 
neer en probeer jij als ouder zelf de sommen vlot op te lossen. Nu mag je kind jouw 
uitkomsten controleren!  
Als deze optelsommen vlot gaan, ga dan verder met erbij- én eraf-sommen tot de 10 door 
elkaar opschrijven. Vervolgens legt hij/zij weer stukjes papier op getallen in de sommen. Zo 
kun je de sommen steeds moeilijker maken, bv. sommen tot 20. Nu wordt het knap lastig. 
Zou het lukken? Veel rekenplezier! 
 
 

Nieuws uit groep 5-6: 
Juffrouw Maria is op 9 en 10 mei afwezig.  
 
De komende weken zijn we bezig met het uitproberen van een nieuwe 
rekenmethode. De oefenbladen die op de website staan, kunt u dit keer niet 



gebruiken. Vindt u het toch prettig om samen met uw kind thuis te oefenen voor de 
rekentoets, loop dat na schooltijd even binnen.  
 
Alvast voor in de agenda:  

- 24 mei: schoolfotograaf 
- 25 mei: studiedag 
- 27 mei: Kids’ Skillsfeest 3 

 
Het is prettig wanneer u samen met uw kind de nieuwsbrief doorneemt. Op deze 
manier zijn u én uw kind op de hoogte van het klassennieuws en belangrijke datums. 
Dit kan vragen en onduidelijkheden bij uw kind wegnemen.  
 
 
Nieuws uit groep 7-8: 
Lessenreeks: ‘Kunst uit de doeken’  
Doeken zijn van oudsher een materiaal dat kunst heeft gevormd.  
Kunstenaars vertellen een verhaal dat verbeeld wordt op een doek. Een schilderij of collage 
of zelfs een foto vertelt het concept of idee wat een kunstenaar over wil brengen aan zijn 
publiek. 
Maar zou een doek ook vanuit zichzelf een verbeelding kunnen zijn? Vroeger werden ze 
voornamelijk gebruikt als materiaal, maar inmiddels is het doek steeds meer onderdeel 
geworden van een idee van de kunstenaar. 
In deze lessenreeks gaan kinderen ontdekken hoe doeken door de kunstenaar steeds op 
een andere manier gebruikt kunnen worden. Een doek is niet uitsluitend het eindproduct van 
een kunstenaar, een doek kan een middel zijn om een verhaal te vertellen. 
Het is een reeks van 3 lessen die in principe schoolbreed gegeven kan worden. Kinderen 
leren anders naar een doek kijken. Op deze manier kan de afstand tussen kind en kunst 
verkleind worden.  
De kinderen van groep 7/8 krijgen deze lessen op 3 dinsdagmiddagen aangeboden 
startende op dinsdag 17 mei. 
 
Verkeersexamen groep 7 
De kinderen van groep 7 hebben op dinsdagochtend, 17 mei, het praktisch verkeersexamen. 

 
 
Klassikale cursus De Typetuin in 2016/ 2017 
In het najaar, op vrijdag 7 oktober 2016 om 13:00 uur, gaat op onze school de klassikale 
typecursus van De Typetuin (weer) van start. Na de meivakantie ontvangt u hier uitgebreide 
informatie over. Voor die ouders/ verzorgers die wel alvast willen inschrijven, dat kan via 
www.typetuin.nl/aanmelden. 
Tot 1 augustus 2016 krijgt u met promotiecode -N2016- 25euro korting op de cursusprijs. De 
cursus is geschikt voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 
twee weken voor de start van de cursus. 

 
 

http://www.typetuin.nl/aanmelden

