
 
 
 

 

 
 
 
 
Info  

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

 
   

Ma.  23 mei 20.30 
20.00 

Ouderraadvergadering op school 
GMR vergadering in Veldhoven 

Di.   24 mei v.m. 
n.m.  

Schoolfotograaf 
Kunstlessen in groep 5-6 en 7-8 

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

Vrij.  27 mei  Kids’ Skills feest groep 5-6 
Kunstlessen voor groep 1 t/m 4 

Wo 1 juni 15.00 u 
20.00 u 

Repetitie Communiekoor in de kerk 
MR vergadering op de St Jan 

Vrij. 3 juni  Kunstlessen voor groep 1 t/m 4 

Zo 5 juni 10.30 u 1e H. Communie voor 17 kinderen uit groep 3-4 

 
 
   

25 mei Luuk van Asten 
28 mei Thijmen van der Zanden 
30 mei Fynn Scherll 
30 mei Juf Marian 
31 mei Anne van Moll 
2 juni Lucas Manders 
2 juni Sophie Manders 
4 juni Fleur Bongers 

         
                           

 
Beste ouders, 

 
Zoals op de jaarkalender staat vermeld hebben we a.s. woensdag 25 mei een 
studiedag gepland staan.  
Tijdens die studiedag gaan we kijken hoe we de groepen in kunnen richten en vooral 
kunnen be-‘mannen’. Op basis van het aantal aangemelde kinderen op 1 april, 

Waar elk talent telt 

http://www.detalententoren.nl/


krijgen we de financiële middelen om leerkrachten te betalen voor het komende 
schooljaar. O.a. op basis van deze gegevens gaan we woensdag kijken hoe we de 
groepen zo optimaal mogelijk begeleid kunnen krijgen. 
Daarnaast bekijken we die dag ook hoe we elkaar kunnen versterken. Ieder heeft per 
slot van rekening zijn eigen kwaliteiten, maar hoe kunnen we als teám zo goed 
mogelijk gebruik maken van die kwaliteiten? Hoe kunnen we ons onderwijs zo goed 
mogelijk op elkaar afstemmen zonder afbreuk te doen aan ieders eigenheid. 
Op die manier willen we woensdag al bekijken hoe we volgend schooljaar als team 
nog meer kunnen werken aan onze gezamenlijke kwaliteit. 
 

Namens het team: Mári Kokke 
 
 
Luizenmoeders 
Op 9 mei zijn onze luizenmoeders weer gaan speuren in de haren van de kinderen om te 
kijken of er luizen te bespeuren waren. 
Maar wederom waren alle kinderen luizenvrij. Heel fijn voor iedereen. 
 

Schoolfotograaf 
Dinsdag 24 mei ochtend komt de schoolfotograaf Dick Diks op onze school, om van iedere 
groep, ieder kind individueel en een broertjes/zusjes foto te maken. Om dit soepel te laten 
verlopen hebben enkele ouders van de ouderraad aangeboden om dit te begeleiden. 
 
Kunst en Cultuur educatie op onze school “KU en CU” 

We willen als school de kinderen kennis laten maken met de wereld om hen heen. 
Cultuur is overal! De kinderen verkennen kunst, dans, muziek, theater, erfgoed en andere 
culturen. Zij leren de verschillende onderdelen waarderen door zelf mee te doen met allerlei 
activiteiten rond kunst en cultuur.  
Cultuureducatie is een verrijking voor de kinderen. De kinderen komen in aanraking met hun 
omgeving en leren vanuit hun creativiteit op een andere manier hier naar te kijken. Vaak 
presenteren zij bij cultuureducatie dingen die ze zelf samen gerealiseerd hebben en waar ze 
écht trots op zijn. Dingen die blijven "hangen" tot ze volwassen zijn en dat willen we 
bereiken! 
Voor elke groep wordt jaarlijks een activiteit vanuit het KU&CU programma aangeboden, 
afwisselend dans of muziek, foto of video, theater of beeldende kunst. Het programma zorgt 
ervoor dat de kinderen in de 8 jaar basisschool elke discipline gezien en ervaren hebben. 
Dit jaar hebben we school-breed gekozen voor beeldende kunst. 

Elke groep krijgt 3 lessen aangeboden:  
De bovenbouw werkt op 3 dinsdagmiddagen aan “kunst uit de doeken”  
De onderbouw werkt 3x op vrijdagmorgen aan: “een feest van kleur”  
 
Bovenbouw: In deze lessenreeks gaan de kinderen ontdekken hoe doeken door 
kunstenaar Kim steeds op een andere manier gebruikt worden. Zij gaan hiermee ook zelf 
aan de slag. Doek als gereedschap (ik zie ik zie wat jij niet ziet) Doeken zijn op veel 

manieren te gebruiken, zo kun je er 2 gaten inknippen en je bent een spook of je kunt jezelf 
ermee afdrogen na het douchen. In de kunstles leren de kinderen kijken naar vorm en kleur. 
Doek als materiaal (levend schilderij) In deze les gaan de kinderen zelf een groot levend 

schilderij maken van doeken. Dit beeld zal steeds veranderen. 
Doek als idee. (poetsdoekenkunst) Groep 5/6 heeft tijdens het bezoek aan het van Abbe 

museum al kennis gemaakt met een kunstwerk van gele poetsdoekjes. Wat zouden we op 
school kunnen inpakken met gele poetsdoeken? En hoe pakken we dat aan? 
 



Onderbouw: Tijdens deze kunstlessen gaan kinderen zelf ontdekken hoe verf is ontstaan. 

Van zwart-wit naar kleur. 
Les 1 de Oertijd: De oermens had nog geen kleuren, slechts aardetinten en zwart en wit. 
o.l.v. Iris Verbakel gaan de kinderen zelf verf maken met melk als bindmiddel. Daarna wordt 
er een schilderij van gemaakt. 
Les 2 Na zwart-wit en aardetinten werd in de middeleeuwen de kleur blauw ontdekt. Pas veel 
later kwamen daar andere kleuren bij, zoals rode en gele tinten. Tijdens de kunstles gaan de 
kinderen een eigen boekpagina inkleuren. 
Les 3 Wanneer je rood, geel en blauw hebt, kun je kleuren mengen. Tijdens deze les wordt 
de kleurencirkel besproken en gaan de kinderen ermee aan de slag: “Feest van Kleur!” 
 
 

Nieuws uit groep 1-2: 
Heerlijk dat we soms al van mooi zomerweer mogen genieten.  
Lekker korte kleding en open schoenen aan! 
We willen u vragen om bij warm weer (extra) sokken in de gymtas te stoppen. Kinderen 
kunnen dan bij het dragen van open schoenen toch fijn hun gymschoenen aantrekken. 
Wilt u er ook rekening mee houden dat de kinderen op badslippers niet zo fijn buiten kunnen 
spelen. Rennen, klimmen en met de karren/fietsjes spelen wordt wat lastiger en soms ook 
gevaarlijk! Bij voorkeur een sandaaltje of “stevige” slipper ipv badslippers.  

 
Op vrijdag 27 mei, 3 juni en 10 juni zijn er kunstlessen van 9.15 uur-10.15. Hiervoor vragen 
we 3 hulpouders per keer. Geef je snel op bij een van de juffen. 
 
De komende weken willen we de letter -i- centraal stellen.  
 
 

Nieuws uit groep 3-4: 
Op zondag 5 juni om 10.30 u is het dan eindelijk zover, 17 kinderen uit groep 3 en 4 gaan 
voor het eerst in hun leven de H. Hostie ontvangen. Afgelopen weken hebben de 
communicantjes samen met hun ouders, de parochie en de school gewerkt aan het 
communieproject. Op dinsdag 31 mei gaan we alles een keertje oefenen in de kerk. 
Op woensdag 1 juni komt pastoor van Meijl op school voor de verdere voorbereiding op het 
ontvangen van het sacrament. Op vrijdag 3 juni om 11.30 uur brengen we de stoeltjes naar 
de kerk en kunnen we nog eens extra oefenen. Zo gaan de kinderen goed voorbereid samen 
op weg naar de grote dag. Belangstellenden zijn bij deze viering van harte welkom. 
Het Communiekoor van 23 kinderen uit groep 3 t/m 8 oefent enthousiast en we maken er 
samen een hele mooie viering van. Voor de zangers is er op woensdagmiddag 1 juni om 
15.00 uur een extra repetitie in de kerk met Mark de Louw. Zorg dat je er allemaal bij bent! 
 
 

Nieuws uit groep 5-6: 
Ku en Cu 
Ook komende dinsdag komt Kim een workshop geven n.a.v. ons bezoek naar het van 
Abbemuseum. De afgelopen week hebben de kinderen in groepjes elkaar “een doekje 
omgewonden” en hiervan zelf foto’s gemaakt. De komende les gaan de kinderen een 
voorwerp inpakken m.b.v. gele (keuken) doekjes. 
 
*Kids’ Skillsfeest 
Op vrijdag 27 mei vieren we alweer ons derde Kids’ Skillsfeest. Wanneer het mooi weer is, 
spelen we lekker lang buiten en doen we spelletjes op het schoolplein. Het is dit keer dus 

minder verstandig om uw kind in zijn/haar beste kleding naar school te laten komen.  
 
*Let op! Nieuwe website!! 



Op woensdag 25 mei wordt de nieuw website gelanceerd. Meer algemene informatie vindt u 
hierover in de mail die de directie u heeft gestuurd.  
Op de website en op de app ziet u een groepskalender. Vanaf nu kunt u de belangrijke 
datums hier vinden (dus niet meer op de oude website).  
 
Onder het kopje ‘Groepsdownloads en handige links’ vindt u de link ‘oefenstof’. Wanneer u 
hierop klikt, ziet u de oefenstof die u gewend bent. (Behalve voor rekenen i.v.m. de nieuwe 
rekenmethode).  
 
Regelmatig zult u via de app een berichtje ontvangen met daarin een leuk bericht, 
spannende foto’s of belangrijke zaken die u niet mag missen.  
Mocht u nog vragen hebben, loop dan gerust binnen.  

 
 
Nieuws uit groep 7-8: 
Brabantse dag  

Op vrijdag 27 mei gaat groep 7/8 op de fiets naar ’t Perron in Heeze. 
Zij gaan in 3 verschillende groepen, onder leiding van een aantal ouders, activiteiten doen / 

bekijken om kennis te maken met de Brabantse dag 2016: 

*Quiz 

Tijdens deze interactieve quiz gaan de leerlingen aan de slag met vragen rondom de 

Brabantsedag, wagenbouwers en het thema “Wat een dag”.  

*Masterclass wagen ontwerpen 

De leerlingen krijgen een kijkje achter de schermen hoe een Brabantse Dag wagen tot stand 

komt. Twee ontwerpers van de wagenbouwers groepen leggen uit hoe dit creatieve proces 

tot stand komt. Na afloop krijgen de leerlingen een opdracht mee om ook zelf aan de slag te 

gaan en te ontwerpen. Deze ontwerpen zullen tentoongesteld worden op de 

kinderdagmiddag, zaterdag 27 augustus!  

*Presentaties van wagenbouwers bekijken 

De leerlingen gaan de tentoongestelde presentaties (maquettes, tekeningen, filmpjes e.d.) 

van de verschillende wagenbouwers groepen bekijken aan de hand van een kijkwijzer. Op 

deze manier maken de kinderen kennis met de ontwerpen voor de Brabantsedag 2016.  

Verkeersexamen 

Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor hun verkeersexamen. Van Harte!  
 

 
 

 
Musical 
We zijn eruit. De musical is gekozen, de rollen zijn verdeeld en er kan geoefend worden! 

De musical die wij dit jaar gaan doen heet: “Het dak eraf!” De kinderen hebben inmiddels 

de teksten gekregen en dit jaar kan ook via een gratis app, genaamd “Het dak eraf” 
geoefend worden met de teksten en de liedjes. 
Komende weken gaan wij flink oefenen om deze musical tot een groot succes te maken. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm6cnplOHMAhVMlxQKHW3RCD8QjRwIBw&url=http://www.bsklinkert.nl/news/23617/Hoera-geslaagd&psig=AFQjCNH82nsPe5TW_0hbxbvUKedhxANzFw&ust=1463576323660121


Op dinsdag 19 juli zal de musical ’s middags voor de kinderen van de Talententoren en  
’s avonds voor de ouders en andere genodigden gespeeld worden. Groep 7 ondersteunt 
groep 8 door mee te zingen met de liedjes. Ook zij zullen 19 juli ’s middags en ’s avonds 
deelnemen. 
 
Schoolvoetbaltoernooi 
Wij zijn super trots op onze leerlingen van de Talententoren en hun coaches / begeleiders. 
Door hun fantastische, sportieve inzet hebben zij een geweldige beker in ontvangst mogen 
nemen. Zij hebben namelijk de sportiviteitsprijs gewonnen. SUPER GOED GEDAAN! 
 

 


