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De eerste week zit er alweer op
De school draait weer. Blije
kindergezichten en enthousiaste
teamleden. We hebben er met elkaar
weer zin in om er een goed jaar van te
maken.

Schoolshirts
Na de avond4daagse zijn nog niet alle
schoolshirts ingeleverd op school. Wij
missen er nog 4. Mocht u een shirt thuis
hebben liggen, wilt u deze dan meegeven
met uw kind?

Plantje
Bij het Montessorisonderwijs hoort een
plantje op tafel dat door de kinderen zelf
wordt verzorgd. Op deze manier is er zorg
voor de natuur en komt het kind erachter
dat als er goede zorg is, het plantje groeit
en eventueel ook bloeit.
Voor de zomervakantie zijn alle plantjes
mee naar huis gegaan om ze in de
vakantie thuis verder te verzorgen en ze
verder te laten groeien en bloeien.
Er zijn echter nog maar weinig plantjes
teruggekomen. Wilt u uw zoon/dochter
deze week weer zijn/haar plantje
meegeven?
Soms heeft een plantje de warme
zomermaanden niet overleefd en moet er
een nieuwe aangeschaft worden, wilt u in
dat geval geen cactus kopen? Een cactus
is wellicht sterker en gemakkelijker te
verzorgen, er kleven echter nadelen aan
deze plantensoort. De stekels kunnen voor
vervelende wondjes of ontstekingen
zorgen bij aanraking van de huid.
Mocht u toch willen kiezen voor een sterker
exemplaar omdat uw zoon of dochter
(nog) geen 'groene' vingers heeft, dan is
een vetplant zonder stekels een goed
alternatief.

Trakteren
Wanneer een leerling jarig is wil hij of zij
heel graag trakteren. Ook dit jaar zullen
we deze traditie nog in stand houden.
Maar verzoeken wij u als ouder mee te
werken aan de gezonde leefstijl welke wij
als school voorstaan. We zetten immers
ook al in op extra bewegen en hebben we
subsidie voor gezonde school
gehonoreerd gekregen.
Graag een kleine gezonde traktatie
meegeven. Liever ook geen cadeautjes.
Via internet is er heel veel vinden.
Bijvoorbeeld op de site
www.gezondtrakteren.nl

Wanneer we er allemaal aan mee doen
wordt het een gezonde traditie!

Vrijwilligers
Als school kunnen we hulp gebruiken.
Allerhande karweitjes als hulp in de
schooltuin, klussen als een deurtje of kar
repareren, kopiëren, maar ook voorlezen
aan de kleuters…
Weet u iemand die in uw omgeving een
uurtje vrij heeft en in een gezellige
omgeving de “handen uit de mouwen” wil
steken. In ruil krijgt hij of zij blije gezichten.
Eerst een keer komen kijken is natuurlijk
mogelijk.
Opgeven kan via de leerkrachten en bij
Mariëlle Overboom
m.overboom@talenthoorn.nl

Komende week gaan de eerste groepen
6/7 en 7/8 op schoolkamp. Aansluitend
gaan de overige groepen uit de
tussenbouw. We hopen dat de
weergoden ons genadig zullen zijn.
Mocht u nog niet hebben betaald voor
het schoolkamp, dan willen wij u dringend
verzoeken dit alsnog te doen. De brief met
gegevens hiervoor kunt u opvragen bij de
leerkracht van uw kind(eren).
Toestemmingsformulier AVG
Zoals wellicht bij u bekend is, is vanaf
25 mei 2018 de nieuwe Europese
privacywetgeving ingegaan. Stichting
Talent vindt de privacy van onze leerlingen
erg belangrijk en maakt daarom graag
duidelijke afspraken over het gebruik van
foto- en videomateriaal.
Wellicht heeft u bij de aanmelding uw
voorkeur al uitgesproken, maar om er
zeker van te zijn dat wij deze voorkeur
goed begrepen en opgeslagen hebben,
zullen wij u via Ouderportaal binnenkort
een bericht sturen met de vraag het
toestemmingsformulier hiervoor in te vullen.

Schoolkamp
Aan het begin van het schooljaar gaan de
groepen van de tussenbouw en de
verdere bovenbouw op schoolkamp. We
gaan bewust aan het begin van het
schooljaar om de groepsvorming positief
te kunnen laten verlopen. Leerlingen leren
elkaar ook in een andere context kennen.
Dit vraagt extra inspanning van de
leerkrachten die thuis vaak veel moeten
regelen. Ook onze vakleerkracht Wendy
Koegelberg draagt een (grote) steen bij
aan de schoolkampen van de
bovenbouw.

We hebben de keuze gemaakt om de
voorkeur op te delen in drie verschillende
niveaus, omdat wij begrijpen dat er een
groot verschil is tussen bijvoorbeeld een
foto die gedeeld wordt met de ouders van
een klas en een foto die gebruikt wordt op
Facebook en andere sociale media.
U kunt deze toestemming te allen tijde
intrekken door uw toestemming in
Ouderportaal aan te passen.

