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Voorwoordje
Terwijl groep 7 en 8 in het kader van
de Open Monumenten Klassen dag op
bezoek zijn bij de Meeshoeve, het
Mastboomhuis en de st. Laurentiuskerk
en terwijl een heel dorp in de ban
komt van de Gastelse Dorpskwis,
ontvangt u deze 2e TaLente Nieuws-

En natuurlijk even je plekje laten zien…

brief van het schooljaar. Ook wij
nemen als school deel aan dit bijzondere project. We willen niet voor niets

Groep 3

deel uitmaken van de Gastelse
samenleving!

Dinsdagavond gaven juf Michelle en juf
Inge tijdens een extra ouderavond uit-

Inloopmiddag
Vorige week donderdag was u in de
gelegenheid om op een laagdrempelige
manier kennis te maken met de
leerkrachten en de nieuwe klas van uw
kind(eren) tijdens de inloopmiddag- en
avond. Terwijl het ’s middags nog erg
rustig was, begon het avondgedeelte
meteen met een gezellige drukte. Het
was mooi om te zien hoe de kinderen
trots de nieuwe groep lieten zien als
volleerde gidsen. Voor ons als team
was het een geslaagde avond. Heeft u
verbeterpunten? We horen het graag
van u!

leg over het leesproces bij de kinderen.
Een vaardigheid die op het eerste
gezicht makkelijker lijkt dan het daadwerkelijk is. Betrokkenheid van de
kinderen is hierbij essentieel. Tegelijkertijd met het leesproces begint het
schrijfproces. Om de kinderen ook
hierbij meer betrokken te maken,
wordt het aanleren van de schrijfletters
in diverse werkvormen aangeboden.
Zo zie je kinderen schrijven op het
schoolplein, met scheerschuim, op het
digibord, op een tablet of in een bak
met bloem of zand. Het is goed om te
zien hoe de kinderen meer eigen
keuzes mogen maken, maar wel in een

strak kader. Het zorgt in ieder geval

de kinderen dan ook snel en veilig hun

voor veel inzet bij de kinderen! Deze is

weg naar buiten vinden.

ook mooi terug te zien op de foto’s op
onze site.

Nieuwe TaLente(n)
Deze weken zijn Mick Houtepen en
Benjamin Goedvolk begonnen in groep
1 op onze school. Ook zijn juf
Annemijn (Hagenaars) en juf Babet
(van Eekelen) aan hun stage als

Met de betrokkenheid zit het zeker goed…

onderwijsassistent begonnen in groep
1-2 en groep 5. We hopen dat ze zich
allen snel thuis zullen voelen op
TaLente!

ook op het schoolplein…

Ontruiming

juf Babet

juf Annemijn

Op vrijdagochtend 30 augustus werd
samen met de Linde de eerste ontruimingsoefening van dit schooljaar van
Futura gehouden. De kinderen waren
op de hoogte van de oefening en
wisten dus precies wat ze te wachten
stond. Deze oefening is snel, goed en
veilig verlopen. Binnen 2 minuten en
50 seconden was het gehele gebouw
ontruimd en gecontroleerd en konden
de kinderen weer naar binnen. Binnenkort volgt een oefening die niet
aangekondigd is; voor zowel kinderen
als leerkrachten. We zijn benieuwd of

Martwienkel
Gisteren zijn we verder gegaan met de
bezoeken van de kinderen aan de
Martwienkel. Het hele schooljaar zullen
op donderdagmiddag kinderen uit de
groepen 5, 6 en 7 in kleine groepjes
een rondleiding krijgen in deze
“wienkel”, waar mensen met een
beperking onder begeleiding werken.
Ook maken ze samen met de
werknemers en vrijwilligers een
“werkstukje”. Op deze manier krijgen
de kinderen mee wat er in de Gastelse

gemeenschap voor positieve dingen

maar is bijvoorbeeld ook erg belangrijk

gebeuren en komen ze in aanraking

voor de ontwikkeling van de fantasie.

met een mooi vrijwilligersproject.

Zo adviseren we u als ouder dan ook

Kalender

dringend veel (voor) te lezen met uw
kind. Lezen is ook bij ons op school
één van de belangrijkste onderdelen

Vorige week ontving u onze nieuwe

van het onderwijs. Mede daarom

papieren kalender. Na het drukken van

hebben wij het BOUW lezen uitgebreid

de kalender heeft er al een

van 2 keer naar 4 keer per week.

verandering van data plaatsgevonden.

Tijdens dit lees-kwartiertje lezen

De jeugdtriatlon zal plaatsvinden op

kinderen uit de bovenbouw samen met

vrijdag 26 juni, terwijl de gewone

de kinderen uit de onderbouw. Altijd

triatlon op zaterdag 27 juni 2020 zal

een mooi gezicht hoe zorgzaam de

plaatsvinden.

tutoren omgaan met hun leerlingen!

Agenda Social Schools
Tot eind vorig schooljaar stond op
onze website een maandkalender
gevuld, met daarin de activiteiten van
die periode. Deze agenda is inmiddels
van de site gehaald. In plaats hiervan
gaan we de agenda-mogelijkheid in de
SocialSchools app gebruiken. Op die
manier is het voor u gemakkelijker om
de planning van komende activiteiten
te volgen. Ook kunnen we zo veran-

De rode trap is gevuld tijdens het BOUW-lezen.

De dode hoek

deringen ten opzichte van de papieren
kalender eenvoudig bijhouden en blijft

Maandag 2 september kregen de

u up-to-date. Mocht u belangrijke data

groepen 8 een praktische verkeersles

missen op deze kalender dan horen we

op het voorplein van Futura. Met

die graag.

behulp van een vuilniswagen van Suez
werd de zogenaamde “dode hoek”

Bouw lezen
Lezen is en blijft belangrijk in de ontwikkeling van uw kind(eren). Lezen
gebruiken we immers ons hele leven,

uitgelegd en in praktijk getoond. Deze
“dode hoek” blijft een gevaarlijk
probleem bij grote voertuigen in het
verkeer, waar de kinderen zeker mee
te maken gaan krijgen tijdens het
deelnemen in het dagelijkse verkeer.

De leerlingen kregen eerst een film te

van onze oudervereniging. Deze

zien waarin zij kennismaakten met de

hebben we inmiddels gevonden, te

vlogger Firy en Milo. Zij hebben de

weten:

leerlingen 2 vuistregels geleerd, welke

Groep 1: Sonja Horsthuis (moeder van

de rode draad vormde bij de “dode

Tijs)

hoek”. Deze 2 vuistregels zijn:

Groep 2: Heidi Tax (moeder van Jurre)
Groep 5: Loes van Bergen (moeder
van Siep en Fiene) en Marja Aarden
(moeder van Arno en Esmee). Beide
moeders van groep 5 waren herkies-

Na de les in de klas gingen de kinderen

baar. Wij wensen hen veel succes en

naar buiten om de opgedane kennis in

plezier in onze Oudervereniging. Voor

de praktijk te brengen met behulp van

de volledigheid bij dezen alle leden van

een aangepaste vuilniswagen. Zeker

de oudervereniging op een rijtje:

het kijkje in de cabine was verhelde-

Groep 1: Vera Schoovers en Sonja

rend. Hierdoor hebben de kinderen

Horsthuis

gezien wat een vrachtwagenchauffeur

Groep 2: Laura de Beukelaer en Heidi

wel (en nog belangrijker) niet kan zien

Tax

achter het stuur. Mocht u ook met uw

Groep 3: Astrid Willemse en Heleen de

kind willen praten over dit gevaarlijke

Vet

verkeersprobleem? Op internet zijn

Groep 4: Diana de Graaf en Lonneke

diverse duidelijke filmpjes te vinden

Lazaroms

hierover. En daarnaast natuurlijk uw

Groep 5: Loes van Bergen en Marja

kind in de praktijk er op wijzen!

Aarden
Groep 6: Ilze Hagenaars en Birgit
Vinke
Groep 7: Angelique Roozen en Jany
Bronk
Groep 8: Bianca van der Muuren en
Peter de Bruijn.

MR vergadering
Tot waar ben ik te zien?

Oudervereniging
In de vorige Nieuwsbrief kon u lezen
dat we op zoek waren naar aanvulling

Deze week was de eerste vergadering
van de nieuwe MR. Tijdens deze
vergadering werd o.a. instemming
verleend aan het nieuwe schoolplan,
werd de overblijfkas gecontroleerd (en

goedgekeurd), werd gesproken over

keer op het verkeersplein op het

de overlast op het buitenterrein van de

kleuterspeelplein. Diverse verkeers-

school en werd het nieuwe werkplan

situaties werden nagespeeld, waarbij

besproken.

de leerkrachten het natuurlijk net even
verkeerd deden. Gelukkig wisten de

Leerlingenraad
Vorige week was de laatste bijeenkomst van de “oude leerlingenraad”.
Zij kregen daarin de opdracht de
“verkiezing” van hun opvolgers te
organiseren in hun groep, in overleg
met hun leerkracht. Voorwaarde was
wel dat er niet geloot zou worden. Een
mooi lesje staatsinrichting in de
praktijk dus. Gisteren presenteerden ze

kinderen onder leiding van de
verkeersbrigadier heel goed te
vertellen hoe het wel moest. De
komende periode gaan we in de klas
verder aan de slag met dit thema.
Verschillende vervoersmiddelen,
verkeersborden en situaties in het
verkeer zullen aan bod komen in de
kringen, tijdens de werkles, maar ook
buiten en tijdens de gymles. Klaar voor
de start... af!

trots hun opvolgers en dus de nieuwe
leerlingenraad. Zij vertegenwoordigen
alle kinderen op TaLente en denken zo
mee in de schoolontwikkeling. Mocht
uw kind goede ideeën hebben, dan
kunt u ze altijd verwijzen naar deze
raad.
De nieuwe leerlingenraad bestaat uit
Eline, Dani, Timo, Mart, Bridget,
Brechje, Renate, Lisa en Sady. In een
volgende Nieuwsbrief zullen we een
foto plaatsen van de nieuwe
leerlingenraad.

Groep 1-2

De opening op het verkeerspleintje…

Ook is het thema herkenbaar op het
speelleerplein.Ooit gedacht dat een
huis ook een bus kan zijn? Op ons
speelwerkplein kan het! Onder leiding
van juf Anja hebben verschillende

Afgelopen maandag zijn de groepen

kleuters uit de diverse groepen

1-2 gestart met het nieuwe thema

gebrainstormd over hoe ze het thema

“vervoer.” Aangezien vanaf dit school-

“verkeer” konden verwerken in het

jaar de thema’s op een speciale manier

speelhuis. Nadat één van de kleuters

worden geopend, gebeurde dat deze

opperde bij het kijken naar het
speelhuis met een “bedenkbril” op dat

het ook weleens een dubbeldekker kon
zijn, is dit idee verder uitgewerkt. Een

Schoolbibliotheek

kijkje bij het busstation waarbij de
kinderen ook echt even een bus in

Nu de vakantie weer voorbij is, is het

mochten, gaf de kinderen ideeën over

ook weer tijd om de schoolbibliotheek

hoe de bus eruit moest komen te zien.

weer open te stellen voor het lenen

Kinderen benoemden wat ze zagen (of

van boeken. We starten a.s. maandag.

juf Anja, als ze niet wisten hoe het

De openingstijden zijn als volgt:

heette) en juf Anja maakte foto’s.

maandag 14.45-15.45 uur juf Anita

Terug op school hebben de kinderen

donderdag 14.45-15.45 uur meneer

samen bedacht hoe ze van het huis

Martin. Een pasje is niet meer nodig.

een bus konden maken en wat ze

We gebruiken scanlijsten, waarop de

hiervoor nodig hadden. Vervolgens

codes per groep staan. Je moet dus

ging iedereen aan de slag. Spullen

wel weten in welke groep je zit! We

werden gemaakt, woorden gestem-

beginnen met het uitlenen van 1 boek

peld, het huis werd opgeruimd en

per keer, zodat we voor iedereen

opnieuw ingericht. Met als uiteindelijke

genoeg te kiezen houden. Dit kan

resultaat een prachtige dubbeldekker.

eventueel gedurende het jaar nog

En wat een betrokkenheid, eigenaar-

aangepast worden naar 2 boeken per

schap en participatie van de kinderen;

keer.

geweldig om te zien!

Belangrijke data
9 en 12 sep. Kennismakingsgesprekken
gr. 1-2 B en gr. 3 t/m 8
9 sep. Gastles dode hoek groep 7
13 sep. Dorpskwis Oud Gastel
16 sep. studiedag: kinderen gr. 1 t/m 8
vrij
17 sep. start blok 2 KiVa
Prinsjesdag
start verl. schooldag gr. 4 en 6
19 sep. start verl. schooldag gr. 5
20 sep. TaLente Nieuws 3

Stap maar in……

