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Voorwoordje

staat centraal. Zo lezen diverse gasten

Het weer slaat om, het regent en de

zelf voorlezen bij de Peutergroep van

eerste bladeren vallen van de bomen.

voor in de klassen en gaan er kinderen
Skoog en bij Blankershof.

De herfst is in aantocht. Na deze korte
schoolweek (vrijdag is het een
Borgesiusdag, waardoor de kinderen
vrij zijn) volgt de herfstvakantie. De
eerste periode van het schooljaar is
omgevlogen. We wensen u alvast een
goede vakantie!

Kinderboekenweek
Vorige week maandag startte op
TaLente de Kinderboekenweek. Het
landelijke thema is “reis mee”, wat

Voorlezen in kleine en grote groepen….

Ook hebben diverse groepen een
bezoekje aan de bibliotheek in
Oudenbosch gebracht.

goed terug te vinden was tijdens de
opening.

Aandachtig luisteren in de bieb…

Later deze week volgt de voorleesfinale (groep 5 t/m 8) en de afsluiting
van de Kinderboekenweek. Hopelijk
Een bont gezelschap…

Deze weken wordt gewerkt rondom dit
thema, maar vooral lezen en voorlezen

geeft het de kinderen net het
(lees)zetje wat ze nodig hebben om
meer te lezen. Helpt u mee
stimuleren?

Gastles water

diamanten en lichtgevende stenen
gezocht kunnen worden. Kortom
genoeg te ontdekken! Want wie

Woensdag 25 september was de dag

weet.... hebben we wel een nieuwe

van het kraanwater. Op TaLente werd

André Kuipers onder ons!?

aandacht besteed aan dit onderwerp.
In de groepen 6 is er een medewerker
van Brabant Water gekomen om een
gastles te geven omtrent dit thema. De
kinderen kregen informatie over het
verbruik van water, het belang van
water en ze konden vragen stellen. Tot
slot is er nog een proeftest gedaan.
Kun je proeven wat kraanwater is en
wat water uit de supermarkt is?

Pompom in de raket…

Nieuwe TaLente(n)
Doe de waterproef…

Deze periode zijn Evi Overdevest

Planeten en raket
Op het leerplein bij de groepen 1-2
wordt deze periode met het thema
planeten en raketten gewerkt
(aansluitend bij het thema van de
Kinderboekenweek). Zo is er een
donkere kamer gemaakt waarin zich de
controle kamer van de raket bevindt.
Bovenin het speelhuis kun je met een
sterrenkijker naar de sterren kijken. In
de bouwwhoek worden er raketten
gebouwd van grote blokken en is er
echt maanzand in de zandtafel waar

(groep 1) en Winé Slijngard (groep 7)
begonnen aan hun TaLente-tijd. Ook is
meneer Merijn (Verschuur)
in groep 5 begonnen aan
zijn stage vanuit de PABO.
We hopen dat ze zich snel
thuis zullen voelen op onze
school.

TaLentetuin
Dit schooljaar worden de creatieve
vakken in groep 5 t/m 8 aangeboden
in de zogenaamde TaLente-tuinen. Dit
is de opvolger van de proeftuinen van

vorig schooljaar. Het thema voor de
eerste Talente-tuin is “reizen en
vervoer", wat mooi aansluit bij onze
Kinderboekenweek. In 4 verschillende
workshops zijn kinderen in gemengde
groepen bezig met dit thema. Zo werkt
groep 5-6 aan ICT-vaardigheden,

Halderberge Talent
Vorige week behaalden Jelle en Sterre
een mooie 2e plaats met hun dansact
tijdens Halderberge Talent.
Gefeliciteerd meiden!

drama, handvaardigheid en muziek.
Groep 7-8
is aan de slag met het via een raster
een tekening kunnen vergroten,
figuurzagen, voertuigen maken met
techniekdozen (denk hierbij aan
Mecano, Lego techniek, Stanley, Moov
en Engino Mechanics) en het maken en
uitvoeren van een 3D-ontwerp.
Betrokken leerlingen die smullen van
de activiteiten!

Dorpskwis
Vorige week was de afsluiting van de
Gastelse Dorpskwis in het Veerhuis.
Het team van TaLente behaalde een
mooie 25e plaats, maar nog mooier
was het eindbedrag voor Villa Pardoes.
Techniekdozen in groep 7-8,

Maar liefst € 15.000,-! We zijn als
school trots op onze bijdrage aan dit
geweldige bedrag!

en ICT-vaardigheden in groep 5-6

En ook Pardoes was er weer…

Oudervereniging
Vorige week was de algemene
vergadering van de Oudervereniging.
Tijdens deze vergadering werd de
financiële stand van zaken gedeeld van
de vereniging, waar u als ouder ook lid
van bent. Ook werd de ouderbijdrage
voor dit jaar vastgesteld. Unaniem
werd besloten deze bijdrage hetzelfde
te houden dan vorig jaar. U ontvangt
binnenkort een brief met meer
informatie over deze vrijwillige
bijdrage. Daarnaast werden ook de
werkgroepen verdeeld voor de rest van
het schooljaar. Mocht u vragen hebben
over of aan de OV, dan kunt u die

vriendschap in tijden van spanning.
Bovendien sluit het naadloos aan bij de
misschien wel belangrijkste en meest
beladen periode uit de Nederlandse en
wereldgeschiedenis, en leert het ons
dat de problemen, dilemma’s en
emoties zo universeel en van alle tijden
zijn. De thematiek van oorlog is een
belangrijk onderwerp binnen het
onderwijs, aansluitend bij de
geschiedenislessen en in relatie tot het
thema actualiteit en burgerschap. De
kinderen hebben een indrukwekkende
voorstelling mogen bekijken en hebben
er van genoten!

Belangrijke data

rechtstreeks mailen naar:
secretarisovtalente@gmail.com
Natuurlijk kunt u ook één van de
bestuursleden benaderen.

Oorlogsgeheimen
Vorige week donderdag zijn de beide
groepen 7 en 8 op de fiets naar
Oudenbosch gereden. In het kader van
het Kunstmenu cultuur zijn ze naar een
muziektheatervoorstelling gaan kijken
n.a.v. het bekende boek van Jacques
Vriens: “Oorlogsgeheimen” in Fidei et
Arti. Dit verhaal is inmiddels meer dan
500 keer verteld in theaters en op
scholen. Het kent in 2019 en 2020 een
extra noodzaak (we herdenken 75 jaar
vrijheid) en in dat licht biedt
Oorlogsgeheimen een intieme inkijk in
de waarden en normen van

Week 41 week van de pauzehap
9 okt. leerlingenraad
10 okt. voorleesfinale
Afsluiting Kinderboekenweek
11 okt. Borgesiusdag: kinderen vrij
14 t/m 18 okt. herfstvakantie
21 okt. start blok 3 KiVa
werkgroep Kerst
MR vergadering
23 okt. kabouterpad gr. 1-2
24 okt. voorlichting HALT gr. 8
25 okt. TaLente Nieuws 5

