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Bewegend leren
De groep van Joost leert de tafels tijdens
het traplopen.

Hoeveel m2 is een parkeervak? De groep
van Joost leert oppervlakte berekenen op
de parkeerplaats achter de school.

Inloopmoment
Donderdag 26 september a.s. is er een
inloopmoment voor ouders. U bent van
harte welkom een kijkje te komen nemen
in de groep van uw zoon of uw dochter.
Dit kan vanaf de start van de schooldag
om 8.30 uur tot uiterlijk 9.00 uur.
We laten een Kiva-moment zien. Na afloop
zijn Suzanne Solognier (gedragsspecialiste
en begeleider Kiva binnen de school) en
Joke van Emst in de Gravenstraat
aanwezig om vragen met betrekking tot
Kiva te kunnen beantwoorden. Graag
vertellen we u dan meer over onze
methodiek.

Koffiecollege

Schoolkamp groepen 4/5 en 5/6
Afgelopen week is groep 4/5 van Marloes
naar Scoutinggebouw De Toorts geweest.
Tevens zijn zij met de trein naar Nemo
gegaan, met dank aan de vader van
Marloes die mogelijk maakte dat de
kinderen 1e klas konden reizen.
De groepen 5/6 van Barrie en Petra/Jolijn
zijn naar De Gouwe Stek in Bovenkarspel
geweest. Zij hebben een bezoek gebracht
aan Aviodrome en hebben het
blotevoetenpad gelopen. Vandaag is de
groep van Daniël op reis gegaan. Zij
hebben hetzelfde programma als de
andere groepen 5/6.

De datum voor het eerste koffiecollege is
gewijzigd. Deze vindt nu plaats op
woensdag 25 september om 11.00 uur,
locatie Gravenstraat.
Het thema is: Je Beste Zelf,
spreker: Fer de Jong Jongert.
Aanmelden kan per e-mail:
m.overboom@talenthoorn.nl

Toestemmingsformulier AVG
Onlangs heeft u via Ouderportaal een
bericht ontvangen met het verzoek het
toestemmingsformulier AVG in te vullen. Wij
willen u ook via deze weg dringend
verzoeken dit formulier in te vullen zodat
de leerkrachten hiervan op de hoogte zijn.

Bewaarnieuwsbrief
In de bewaarnieuwsbrief waren een paar
fouten ingeslopen mbt het
vakantierooster. Het ging met name om
de jaartallen 2019-2020. Er zijn geen
nieuwe of gewijzigde data. Onderstaand
ontvangt u het juiste rooster.

U kunt deze toestemming te allen tijde
intrekken door uw toestemming in
Ouderportaal aan te passen.

Vakanties:

Schoiierenveldloop
Dit jaar wordt de scholierenveldloop weer
georganiseerd.
Wanneer: woensdagmiddag 9 oktober.
Waar: rond atletiekbaan Blauwe Berg.
Hoe laat: groep 3 start om 14.00, daarna
elke 8 minuten de volgende groep.
Afstanden: groep 3,4, en 5 1000 meter,
groep 6,7 en 8 1400 meter.

Herfstvakantie:
19 oktober – 27 oktober 2019
Kerstvakantie:
21 december 2019 – 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie:
15 februari – 23 februari 2020
Paas: goede
vrijdag 10 april – maandag 13 april 2020
Meivakantie:
25 april – 10 mei 2020
Pinkster: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie start donderdag 3 juli om
14.30 uur (wanneer er geen calamiteiten
zijn geweest).
Studiedagen en vrije dag voor de
leerlingen:
Vrije dagen voor alle leerlingen:
Vrijdag 4 oktober 2019
Ma. 11 en di. 12 november 2019
Do. 13 en vr. 14 februari 2020
Di. 14 april 2020
Di. 2 juni 2020
Calamiteitendag 4 juli 2020
Op vrijdag 21 december 2019 zijn alle
leerlingen om 12.00 uur vrij van school

Opgeven kan tot vrijdag 27 september via
w.koegelberg@talenthoorn.nl

Calamiteitendag: vrijdag 4 juli 2020.
Wanneer er in schooljaar 2019-2020 geen
calamiteiten zijn geweest is dit een vrije
dag!!

