
 
 
 

 

 
 
 
 
Info  

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

 
   

Vrij.  10 juni  Kunstlessen groep 1t/m4 

Ma. 13 juni  Studiedag 

Di.  14 juni   Trio-crossovers in groep 5/6  

Do. 16 juni  Spelletjesochtend voor peuters en kleuters 

 
 

 

  
  
11 juni Presley van Leeuwen 
11 juni Stijn Zegveld 
18 juni Fabiënne van de Vondevoort 
  

         
                           

 
Beste ouders, 
Vorige week woensdag, heeft de MR ingestemd met de formatie, oftewel de inzet van 
de personele middelen. Dat betekent dat we op basis hiervan ook de beschikbare 
leerkracht-uren kunnen verdelen over de groepen. En dat ziet er dan voor het volgende 
schooljaar als volgt uit:  
Groep 1-2 wordt ook komend jaar weer begeleid door juffrouw Riette en juffrouw 
Marian. In groep 3-4 begeleiden juf Els en juf Ilse de kinderen en in groep 5-6 zijn dat 
meester Ruud en juffrouw Maria. Groep 7-8 wordt als vanouds weer begeleid door de 
leerkrachten Helma en Marjolein.  
Als Kwaliteits Ondersteuner blijft Marjolein van Hal betrokken bij de Talententoren en 
meneer Joep is op woensdag en vrijdagochtend aanwezig. Ook mogen we nog een 
beroep blijven doen op de vrijwilligers juffrouw Rietje en meneer Martijn. 
 Max Deuze. zal niet langer als directie ondersteuner betrokken zijn bij de 
Talententoren. Hij was slechts tijdelijk toegewezen aan de Talententoren en gaat 

Waar elk talent telt 

http://www.detalententoren.nl/


volgend schooljaar binnen Skozok andere taken uitvoeren. Monique van Eert  en Mári 
Kokke zullen samen de directie gaan voeren. 
  

Bij al deze namen ontbreekt nog de naam van onze onderwijsassistente bij de kleuters, 
Saskia van Daal. Zij verving de eigenlijke onderwijsassistente die voor één jaar, 
bovenschools betaald, gekoppeld was aan de Talententoren. En ook de naam van 
meneer Jan, onze vertrouwde conciërge ontbreekt. Hij gaat na heel wat dienstjaren 
onze school verlaten. Maar daarover een andere keer meer.  
 

Dus, wel een aantal wijzigingen, maar tegelijkertijd blijft er in de groeps bezetting en 
begeleiding heel veel hetzelfde.  
En dat geeft ons het vertrouwen dat we ook komend schooljaar de kinderen weer 
kunnen bieden wat zij nodig hebben: Goed onderwijs op onze Talententoren. 

 

Namens het team: Mári Kokke 
 

 
 
 
Beste ouders, verzorgers  
Via deze weg wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen dat ik kreeg. Ik had gedacht 
dat ik het schooljaar af zou kunnen maken als vervanger in groep 1 en 2.  Helaas 
mag ik maar vervangen tot 1 Juli 2016 door de Wet Werk en Zekerheid. Ik kijk terug 
met heel veel plezier op het afgelopen jaar. Ik wens jullie kinderen nog heel veel 
plezierige jaren toe op de Talententoren.  
Groetjes en alvast een zonnige vakantie gewenst   
 
Saskia van Daal ( juf ) onderwijsassistent groep 1/2 
 
 
Website/ouderapp: 
Verschillende ouders hebben ons laten weten dat ze het niet prettig vinden om 
dagelijks mail of pushberichten te ontvangen omdat er nieuwe informatie op de 
website is gezet. We begrijpen dat en hebben daarom aan de ICT werkgroep 
(bovenschool) gevraagd of ze bij “instellingen” de toevoeging kunnen maken om 
deze berichten/ mails uit te kunnen zetten. We hopen dat dit snel geregeld kan 
worden, maar hebben hier zelf helaas geen invloed op. 
 
 
Nieuws uit groep 1-2: 
Afgelopen week hebben we met een aantal kleuters gewerkt met een lopend buffet 
opgebouwd uit leermiddelen. Tijdens deze werkwijze voerden we eerst enkele 
kringgesprekken met de kleuters over: 

1. Wat is een lopend buffet? 
2. We gaan een lopend buffet bedenken met werkjes waar we van kunnen 

smullen (leren). Wat willen we dan in het buffet? 
3. Wat wil je leren? 
4. Tijdens een evaluatiegesprek: Wat heb je geleerd? 

In de volgende info laten we U weten wanneer ouders mee kunnen kijken in de klas. 
 



Spelletjesochtend 
Spelletjes voor de peuters en kleuters op donderdag 16 juni. We beginnen die 
ochtend rond 08.30 uur om zoveel mogelijk de vaders de mogelijkheid te geven om 
mee te helpen. Natuurlijk zijn moeders, opa’s en oma’s ook welkom. 
Geef je zo snel mogelijk op bij één van de juffen. Dit wordt vast weer een gezellig 
uurtje spelen en koffie of thee drinken met de allerjongste. 
 
 
Nieuws uit groep 3-4: 
Juf Wendy is geslaagd! Afgelopen donderdag gaf zij op het Summa College een presentatie 
over het werken met de “slimplan werkvormen” Zij deed dat uitstekend en slaagde met een 
8! Zij mag zich nu gediplomeerd onderwijsassistent noemen. Hartelijk gefeliciteerd juf Wendy 
namens alle kinderen en collega’s en veel succes bij het vinden van een baan. 
Juf Wendy blijft nog de hele maand juni in groep 3-4. 
 
Groep 3 is weer gestart met een nieuwe kern: Kern 11  
In deze kern leren de kinderen woorden met 2 en 3 lettergrepen. 

Ook wordt geoefend met woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, De 

woorden beginnen met twee letters vooraan. Het gaat om woorden als: vragen, spelen, 

schotel, sturen. Ook komen tweelettergrepige woorden voor die eindigen op ‘lijk’, ‘tig, of ‘ing’, 

zoals moeilijk, prachtig, koning. En er wordt een begin gemaakt met eenvoudige 

drielettergrepige woorden zoals appelmoes, vuilnisbak en blokkendoos. 

Het thema van kern 11 is ‘mijn lievelingsboek’. Opzoekboeken, dagboeken, woordenboeken, 

leesboeken, atlassen, kortom alle boeksoorten komen in deze kern aan bod. Alle kinderen 

van groep 3 en 4 mogen hun lievelingsboek mee naar school brengen. 

 
 
 
 
Communie. 
Het was een mooie viering, alle kinderen 
waren enthousiast en deden goed mee.   
De kerk was prachtig versierd en de kinderen 
van het koortje hebben fijn gezongen. Hartelijk 
bedankt daarvoor! Een extra bedankje voor juf 
Yfke en meneer Mark die voor de muzikale 
begeleiding zorgden en voor fotograaf Paul 
Rulkens. Ook een bedankje aan pastoor van 
Meijl en de ouders van de verschillenden 
werkgroepen. Er is veel werk verzet om deze 
dag voor de Communicantjes onvergetelijk te 
maken! 
 
 
 

Nieuws uit groep 5-6: 
Kunst uit de doeken:  
Wij bedanken juf Kim van Ku &CU voor de drie onwijs leuke lessen over ‘Kunst uit de 
doeken’. In de laatste les hebben wij de Os van Sterksel m.b.v. gele keukendoekjes 
ingepakt, superleuk! Foto’s vind je op de nieuwe website en op Heeze24.nl.  
 
 



Huiswerkmapjes: 
De huiswerkmapjes mogen terug naar school. Volgende week worden deze gevuld 
met nieuwe oefenstof.  
 
Nieuwe website: 
De nieuwe website is online gegaan. Jullie zijn hierover op de hoogte gebracht via de 
mail en nieuwsbrief. Lees de instructies goed. Wij houden jullie regelmatig via de app 
en de gewone website op de hoogte van wat wij op school zoal doen.  
Mocht het op wat voor manier niet lukken om met de gekregen inloggegevens in te 
loggen, meld dit dan z.s.m. aan Rvanrooij@skozok.nl of Hjaspers@skozok.nl. Vindt u 
het gemakkelijker om even binnen te lopen, dan kan dit natuurlijk ook.  
 
Op de nieuwe website vindt u de oefenstof zoals u gewend bent. Wij hebben ervoor 
gekozen om via dropbox de oefenstof aan te bieden. Het is echter niet nodig dat u 
een dropboxaccount aanmaakt. Wanneer u op de link ‘oefenstof’ klikt, verschijnt er 
een kader dat vraagt om een gratis account aan te maken. Dit kader kunt u 
gemakkelijk wegklikken door op het kruisje (bovenin) of op ‘Nee bedankt, ga door 
met weergeven’ (onderin) te klikken. U kunt dan zonder dat u een dropboxaccount 
hebt de bestanden in pdf openen.  
 
Vaderdag (speciaal bericht aan alle mama’s): 
Willen jullie denken aan het vaderdagcadeau? 
 
Alvast voor in de agenda: 
Op 21 juni gaan wij op IVN-wandeling. Het is de bedoeling dat we daar op de fiets 
naar toe gaan. Wilt u er voor die tijd voor zorgen dat uw kind een degelijke fiets heeft 
waarmee hij/zij naar Leende kan fietsen. Alvast bedankt! 
 
Kalender:  
Op de nieuwe website heeft groep 5/6 zijn eigen activiteitenkalender. Op deze 
kalender vindt u in het vervolg de activiteiten, toetsen, citomomenten en andere 
bijzonderheden.  
 
 
Nieuws uit groep 7-8: 
Op de nieuwe website vindt u de oefenstof zoals u gewend bent. Wij hebben ervoor 
gekozen om via dropbox de oefenstof aan te bieden. Het is echter niet nodig dat u 
een dropboxaccount aanmaakt. Wanneer u op de link ‘oefenstof’ klikt, verschijnt er 
een kader dat vraagt om een gratis account aan te maken. Dit kader kunt u 
gemakkelijk wegklikken door op het kruisje (bovenin) of op  ‘Nee bedankt, ga door 
met weergeven’ (onderin) te klikken. U kunt dan zonder dat u een dropboxaccount 
hebt de bestanden in pdf openen.  
 
CITO 
Komende twee à drie weken zal groep 7 bezig zijn met de Cito toetsen eind 7, zorg 
dat je uitgerust op school komt. 
  
Slagbaltoernooi: 
Het slagbaltoernooi wat jaarlijks georganiseerd wordt voor alle leerlingen uit groep 8 
in de gemeente Heeze-Leende gaat dit jaar plaatsvinden op donderdag 7 juli.  

mailto:Rvanrooij@skozok.nl
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De kinderen uit groep 8 zijn dan de hele dag te vinden op de velden van 
korfbalvereniging Eymerick in Heeze. Verder informatie volgt nog. 
 

 
Zomerlezen met de VakantieBieb!  
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven 
lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de 
VakantieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale 
kinderboeken (e-books). Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. 
Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de 

app op uw tablet of smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. Eenmaal 
gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen! De 
nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de 
App Store of Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl 
 
 
Oproep vanuit de schoolraad.  
De schoolraad bestaat uit en enthousiaste groep ouders en leerkrachten die zich 
inzetten voor de school. De Medezeggenschap Raad aangevuld met op dit 
moment 4 enthousiaste ouders vormen samen de Schoolraad. De MR is een 
wettelijk geregeld orgaan op elke school en bestaat op onze school uit 2 ouders en 2 
leerkrachten. De MR/SR is een belangrijke gesprekspartner van de directie. Ze dient 
instemming dan wel advies te geven op belangrijke beleidszaken van de school. De 
directie legt belangrijke besluiten voor aan de MR/SR. Deze kan echter ook op eigen 
initiatief advies geven over relevante zaken.   
Ongeveer 6 keer per jaar wordt er vergaderd. Een MR lid heeft zitting voor de 
periode van 4 jaar. Volgens schema treedt er dan ook elk jaar een lid af. Men kan 
zich echter ook direct weer herkiesbaar stellen. Voor de MR/SR komt m.i.v. het 
nieuwe schooljaar een vacature voor de oudergeleding. Ouders die belangstellig 
hebben of zitting willen nemen in de Schoolraad, kunnen zich aanmelden bij Ruud 
van der Zanden Rvdz32@hotmail.com (voorzitter) of Els van de Laak-Vermeer 
Evandelaak@skozok.nl (secretaris). Voor meer informatie en het jaarverslag van de 
Schoolraad en de MR verwijzen wij naar de website www.detalententoren.nl of naar 
een van de Schoolraadleden. 
 

Nieuws uit de PSZ. 

Beste ouders ,                                                                                       Juni / juli 2016 

Voor jullie al weer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We willen iedereen alvast 
bedanken voor de prettige samenwerking van het afgelopen jaar. In deze brief die 1 
x per 2 maanden verschijnt staat weer informatie over de thema `s en ander nieuws 
vanuit de peuterspeelzaal. 
 
 Thema `s , uitstapjes / data om alvast te onthouden 
De komende periode zal ons thema in het teken staan van bewegen. Bewegen is 
belangrijk voor de totale ( dus ook verstandelijke) ontwikkeling van kinderen. 
Kinderen weten dit intuïtief en zijn van nature veel in beweging . Daarom geven wij 
de kinderen tijdens het vrije spel zoveel mogelijk ruimte in letterlijke en figuurlijke zin  
( kind volgend) . 

http://www.vakantiebieb.nl/
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We hebben 2 boeken als uitgangspunt voor dit thema gekozen: “Klipperdeklop “ Dit 
boek gaat over een paard die op zijn rug  een poes , een hond een big en eend een 
ritje laat maken en “Plons”  het boek dat gaat over een varken dat wilde zwemmen 
omdat het zo warm was . We zullen met de kinderen aandacht besteden aan de 
verschillende manieren van bewegen zoals lopen , kruipen, rennen , dansen , 
huppelen, springen/plonsen en ,voor degene die dat kunnen , hinkelen. 
We zullen daarbij ook verschillende dierenbewegingen betrekken zoals hoe een 
paard, een hond of een eend lopen. 
Afhankelijk van het weer  zullen we zoveel mogelijk naar buiten gaan.  
Donderdag 16 juni hebben we, samen met de kleuters een spel ochtend gepland 
van 8.30 u. tot  10.00 u : we gaan die ochtend met behulp van de ouders, ook vaders 
zijn van harte uitgenodigd, in groepjes van ongeveer 6 kinderen een spellenparcours 
doorlopen . Donderdag 30 juni gaan we met de kinderen naar de boerderij van 
Providentia en mogen de kinderen een ritje maken met de huifkar. Maandag 3 juli 
gaan we met iedere ouder( opa of oma ) met de fiets naar het speeltuintje in Leende. 
Graag even doorgeven of jullie het kunnen bieden om mee te gaan. Wanneer het die 
ochtend regent gaat de activiteit niet door. 
Dinsdag 12  juli gaan we het speelgoed poetsen. We beginnen om 20.00 u. We 
hopen dat er die avond weer veel ouders kunnen komen. Op zo `n avond geldt: “vele 
handen maken licht werk”. 
Donderdag 21 juli is de laatste peuterspeelzaal ochtend. De kinderen die dat willen 
kunnen onder begeleiding van de ouders  mee doen met een gezamenlijke activiteit 
van de basisschool. Nader info volgt. 
Maandag 5 september starten we weer. 
 
Verjaardagen en nieuwkomers 
In de maanden mei, juli en augustus werden / worden Fynn Stijn, Bobbie en 
Nikki 4 jaar hetgeen betekent dat zij na de grote vakantie naar de basisschool 
mogen. Wij wensen hen alvast proficiat en  veel plezier op de basisschool.   
Lieve van Eck wordt 20 juli 3 jaar, ook haar wensen we alvast proficiat. 
Allemaal alvast een mooie zomer( vakantie ) toegewenst!! 
 
Groetjes, Kim en Ireen  
 

 
 

 


