
 
 
 

 

 
 
 
 
Info  

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

 
   

Di.   21 juni  Groep 5/6 project ‘water’ 

Do.  23 juni  Op avontuur in groep 1-2 

Di.  28 juni  Excursie edelherten 
Juffendag voor groep 3/4 

Wo 29 juni  Laatste werkdag voor juf Wendy in groep 3/4 

Do. 30 juni  Juffendag groep1-2 

Woe. 6 juli 12.15 3e rapport  

 
 

   
  
20 juni Luuk Anthonio 
20 juni Meester Ruud 
22 juni Lennard Scheepers 
  

         
                           

 
Beste ouders, 

Er wordt in alle groepen (behalve groep 8) nog het nodige getoetst en geanalyseerd. 
Wat is er van de leerstof al beheerst en waar moet nog aan gewerkt worden om het 
optimale resultaat te bereiken? Uiteraard hebben we door de methodetoetsen al best 
wel een aardig inzicht. Maar deze methode-toetsen worden afgenomen, relatief kort 
nadat de leerstof is aangeboden. Terwijl de Cito toetsen kijken wat er over een 
periode van 5 maanden is ‘blijven hangen’ van de aangeboden leerstof. En daar kan 
soms toch een verschil tussen te zien zijn.  
Daarnaast worden deze Cito toetsen ook nog eens vergeleken met het landelijke 
gemiddelde en ook dat kan een ander beeld geven. Mochten de resultaten van de 
Cito toetsen opvallend anders zijn dan verwacht, wordt u persoonlijk uitgelegd 

Waar elk talent telt 

http://www.detalententoren.nl/


waardoor dat (vermoedelijk) is ontstaan en wat leerkracht en kind daar samen aan 
gaan doen.  
Op 1 juli kunt u als ouder de toets resultaten van deze toets serie, uiteraard alleen 
van uw eigen kind, op de nieuwe website inzien. 

Namens het team: Mári Kokke 
 

 
Studiedagen 
Het vakantierooster is al eerder via het Talentennieuws gecommuniceerd en is ook 
terug te vinden op de website. De studiedagen zijn tijdens de vorige MR.-vergadering 
met een kleine wijziging goedgekeurd. Dat betekent dat uw kinderen op de 
onderstaande dagen of dagdelen vrij hebben.  
Woensdag 12 oktober, dinsdagochtend 6 december, maandag 27 maart en 
maandag 12 juni. Neemt u dit op in uw agenda? 
 
 
Ononderbroken ontwikkelingslijn. 

Als school is het je taak om een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te 
bewerkstelligen bij ieder kind. Daarom organiseer je ook studiedagen waarin je er 
voor zorgt dat alle aanwezige kwaliteiten van de verschillende leerkrachten zo goed 
mogelijk benut worden. Tegelijkertijd zorg je er voor dat tijdens die momenten  de 
‘onderwijs-aanpak van de leerkrachten op elkaar afgestemd wordt.  
Als we deze twee zaken  kunnen realiseren gaat het team steeds meer een 
doorgaande ontwikkelingslijn creëren voor de kinderen. Zij kunnen dan gebruik 
maken van de verschillende aanwezige leerkracht- kwaliteiten én zij ervaren een 
duidelijke pedagogische en didactische doorgaande lijn. En dat komt gegarandeerd 
weer ten goede van hun ontwikkeling op ieder gebied. 
 
Datzelfde proberen we ook te realiseren met de Peuterspeelzaal. Er is regelmatig 
overleg tussen de leiding van de school en die van de Peuterspeelzaal, maar zeker 
zo belangrijk, tussen de Peuterspeelzaal leidsters en de leerkrachten van groep 1-2. 
Hoewel er altijd verschil zal en moet blijven tussen de activiteiten van deze 
verschillende leeftijdsgroepen, wordt er wel gewerkt aan een doorgaande 
pedagogische lijn. Welk gedrag wordt gestimuleerd en welk juist niet. Hoe leren we 
de kinderen samen te spelen en te werken in een grotere groep dan in de 
thuissituatie. Maar ook meer didactisch zoals het ontwikkelen van de grove en fijne 
motoriek, de spraak, het hanteren van een schaar, stiften en potloden. En nog veel 
meer dingen. Ook draaien soms (jongste) kleuters nog even mee met de peuters en 
(oudste) peuters met de kleuters. Op deze manier werken we ook hier aan een 
doorgaande lijn.  
Met de mogelijke komst van een professioneel en VVE gecertificeerd 
kinderdagverblijf binnen het gebouw van de Talententoren, kan deze doorgaande li jn 
steeds meer handen en voeten gaan krijgen. Een doorgaande lijn zoals die landelijk 
enorm sterk wordt gepromoot in de vorm van Kindcentra en Brede scholen. 
Ontwikkeling van kinderen kent immers geen leeftijdsgrenzen, maar moet juist alle 
kansen krijgen om zo geleidelijk en passend mogelijk te zijn. Door een intensieve en 
kwalitatieve samenwerking binnen een brede school, kunnen we daar nog beter op 
inspelen.  
 
 



SKOzapp 

Indien u problemen heeft met of vragen over SKOzapp, kunt u het beste reageren 
via: support.skozok.nl of https://www.skozok.nl/support. Meld op deze pagina uw 
probleem en het Skozok ICT team zal uw vraag zo snel mogelijk proberen te 
beantwoorden. Support is ook te vinden op de website. U moet dan eerst inloggen 
via 'Mijn Kind(eren)'. Vervolgens ziet u onderaan in de grijze balk een link naar 
Support. Via de app kunt u ook meldingen doen via Support. U moet dan klikken op 
het vraagteken bovenaan. Wij hopen natuurlijk dat u dit alles niet nodig heeft 
 

We hebben een reactie gehad van de boven schoolse ICT-ers dat de frequentie 
waarmee jullie als ouders/verzorgers nieuws ontvangen wordt verruimd naar 1x per 
week, 1 per dag en direct. 
Jullie kunnen dit t.z.t. , zoals nu al, zelf instellen. Dit is nu dus nog niet mogelijk. 
Zodra de aanpassingen zijn gerealiseerd zullen wij hierover communiceren. 
 
 
Nieuws uit groep 1-2: 

Komende week starten we met het thema vakantie. 
Alle kinderen mogen camping, picknick en survival spullen meebrengen. 
Donderdag 23 juni staat in het teken van een avontuur beleven. Laat de kinderen 
met speelkleren en buitenschoenen naar school komen. 
De letter –z- staat tijdens dit laatste thema centraal. 
 
In de vorige info hebben we gesproken over een lopend buffet in de klas. Komende 
weken willen we alle ouders de gelegenheid geven om in de klas te mogen kijken 
naar het “lopend buffet”. Iedereen is welkom om  op donderdag 23 juni, vrijdag 24 
juni, maandag 27 juni of dinsdag 28 juni vanaf 8.30 uur even een half uurtje in de 
klas te komen kijken.  
 
Op donderdag 30 juni vieren we het afscheid van juffrouw Saskia en tevens de 
verjaardagen van alle 3 de juffen. Het is fijn als de kinderen goeie loopschoenen aan 
hebben. 
 
Op 1 juli komt er een nieuwe onderwijsassistent in de onderbouw. Haar naam is 
Lieke van Rooy. 
 
 

Nieuws uit groep 3-4: 
Op dinsdag 28 juni, is het juffendag voor groep 3/4. Deze dag vieren we een 
boerderijfeest op de boerderij van Koen van Middelaar en zijn ouders. De kinderen 
mogen verkleed op school komen. Geef uw kind kleding aan die vies mag 
worden, boerderijkleding, laarzen ed. én  geef een lunchpakket + wat drinken 
mee. De juffen en de klassenouders zorgen voor een lekkere traktatie tussendoor. 
Voor deze dag hebben  we vervoer nodig om naar de boerderij te gaan. We starten 
gewoon om 8.30 uur op school. Vervolgens vertrekken we om 9.30 uur naar de 
boerderij en we willen graag weer om 15.00 uur opgehaald zodat we om 15.30 u. 
weer terug op school zijn. Wie kan ons wegbrengen (9.30u) en/of ophalen (15.00u)? 
Graag aanmelden bij een van de juffen.  
We hebben er zin in! Groetjes, Juf Ilse, juf Inge, juf Wendy en juf Els. 
 



Op 6 juli gaat groep 3-4 op excursie naar de dierenkliniek van Annick Berlo in 
Eindhoven. Wie kan ons daar heen begeleiden? Graag aanmelden bij een van de 
klassenmoeders: Marieke Kuijten of Rebecca Theunissen. Ouders die meegaan 
mogen bij de excursie aanwezig zijn. 
 
 

Nieuws uit groep 5-6: 
Het IVN project ‘water’ kan op dinsdag 23 juni niet doorgaan. Door de overstort van de 
rioleringen en het overlopen van landbouwgebieden zijn er pesticiden en andere viezigheden 
in het water gekomen. Ook is er veel vissterfte door het lage zuurstofgehalte. Mede hierdoor 
heeft de IVN-organisatie besloten om het project ‘water’ dit jaar af te lasten. Gelukkig hebben 
wij een alternatieve locatie kunnen vinden. Wij mogen op dinsdag 23 juni gebruikmaken van 
het meertje bij de familie van Asten. Helemaal top!!  
Willen jullie eraan denken dat de leerlingen deze morgen met de fiets komen, dichte 
schoenen (het liefst laarzen), sokken en een lange broek aan hebben. Dit i.v.m. de mogelijke 
aanwezigheid van teken.  
 
De week daarop mogen wij op dinsdag naar edelherten gaan speuren in Nederweert 
(tegenover de Wildenberg/Goudreinet). Ook voor deze excursie geldt (op de laarzen na) 
hetzelfde advies. Dichte stevige schoenen, sokken en een lange broek.  
 
Neem ondanks de goede voorzorgsmaatregelen geen risico en 
controleer uw kind na ieder uitstapje grondig op teken!!  
 

 
Nieuws uit groep 7-8: 
 
Juffendag 

Op dinsdag 5 juli, vieren wij de juffendag in groep 7/8. De 
kinderen worden gewoon om 8.30u.op school verwacht en ze zijn 
om 15.30u. weer terug in Sterksel. Deze dag zullen wij vieren wij 
op ’t Wolfsven in Mierlo. Geef uw kind zwemkleding, een 
handdoek, zonnebrandcrème, een lunchpakket + wat drinken 
mee. Voor een lekkere traktatie tussendoor wordt gezorgd. Wij gaan deze dag een 
spel genaamd “Crazy 88” spelen, hiervoor hebben de kinderen een fototoestel 
(telefoon) nodig. Zij mogen deze dag, mits het van jullie ouders / verzorgers mag en 
zij er één hebben, hun telefoon meenemen. Wij zorgen ervoor dat zij deze, na het 
spel, op een veilige plaats kunnen bewaren. Het is NIET noodzakelijk dat iedereen 
een telefoon / fototoestel bij zich heeft.  
We hopen dat het lekker weer wordt, zodat het een super gezellige dag gaat worden! 

Musical  

Op dinsdag 19 juli spelen de kinderen van groep 8 (onder begeleiding van een koor, 
gevormd door groep 7 leerlingen), een spetterende musical, waaraan zij momenteel 
nog hard en met veel enthousiasme werken. Groep 8 nodigt alle ouders/verzorgers 
van groep 7 en 8 uit voor het bijwonen van deze geweldige voorstelling. De kinderen 
van groep 8 mogen naast hun eigen gezin nog 4 personen uitnodigen. We 
denken daarbij aan opa’s en oma’s, ooms en tantes, … We mogen in verband met 
de veiligheid maar een beperkt aantal gasten toelaten. De voorstelling begint om 
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19.30 uur. In verband met het schminken worden de acteurs om 18.30 uur op school 
verwacht.   

Na afloop is er gelegenheid voor de kinderen en ouders/verzorgers van groep 8 
om samen een glaasje te drinken. Alle consumpties kosten deze avond €1,-  Om 
23.00 uur is de avond ten einde.  

De kinderen van de school krijgen deze voorstelling op dinsdagmiddag 19 juli te zien. 
De kinderen van groep 7 en 8 mogen woensdag, 20 juli, lekker even uitslapen en 
worden deze dag om 10.00u. op school verwacht!  

  

LEERLINGENUITVOERING door de blokfluiters!!!     

Als afsluiting van het schooljaar nodigen alle blokfluitleerlingen u, ouders, 

familieleden en belangstellenden, uit voor een leerling uitvoering. De leerlingen 

zullen apart en gezamenlijk verschillende liedjes ten gehore brengen. De 

uitvoering zal plaatsvinden op woensdag 13 juli van 12.30-13.00 uur in de aula 

van de school. Dit is tevens de laatste blokfluit les van dit schooljaar o.l.v. Rian 

Akkermans. 

 


