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Op de laatste schooldag van een 

bewogen TaLente-jaar ontvangt u deze 

laatste TaLente Nieuwsbrief. Een 

bijzonder jaar wat we nog lang zullen 

herinneren. Een jaar dat de wereld 

getroffen werd door het Corona-virus, 

waardoor plotseling alles anders was. 

School dicht, onderwijs thuis volgen, 

halve klassen, andere tijden, 

leerpleinen dicht, leerpleinen open, 

hele klassen naar school, weer andere 

schooltijden. En dan hebben we het 

nog niet over de A-4tjes vol aan 

protocollen en richtlijnen die van alle 

kanten de school binnen kwamen. Dat 

allemaal nog eens in een periode van 

zo’n 4 maanden. We hebben hier als 

school veel van geleerd. Waar we 

gelukkig wel weer bevestiging in 

kregen: “Een fijne school maak je 

inderdaad SAMEN!”. We hebben er 

inderdaad samen het beste van 

proberen te maken. En we mogen ook 

best vaststellen dat dit meer dan 

gelukt is. En dat is een mooie conclusie 

om trots mee te nemen naar de 

zomervakantie. Vanmorgen zijn de 

kinderen gaan kijken in hun nieuwe 

klas bij hun nieuwe leerkracht. Altijd 

spannend, maar wel een goede 

voorbereiding op het nieuwe school-

jaar. Hoe mooi het schoolleven is, is 

kort samen te vatten in de volgende 

gebeurtenis. Groep 1-2 is volop aan 

het opruimen en schoonmaken in hun 

klas. Je loopt binnen en stelt de vraag: 

“En mijn kantoor dan?” . Hoe mooi is 

het, dat dan 5 minuten later 3 

kinderen met vrolijke gezichten 

klaarstaan met een volle emmer en 3 

doekjes om je kantoor te poetsen. Dan 

kun je toch weer de hele wereld aan? 

 
En zo is ook mijn kantoor klaar voor de 

vakantie… 
 

Namens iedereen van TaLente wil ik u 

een fantastische zomervakantie wen-

sen. Geniet van de rust, van elkaar en 

van de mooie dingen in het leven. We 

zien elkaar weer op de eerste school-

dag 24 augustus. Hoe we die gaan 

openen weten we nog niet; we zullen 

de richtlijnen af moeten wachten. We 

houden u op de hoogte via Social 

Schools! Fijne vakantie! 

Voorwoordje 

http://www.bstalente.nl/


 

 
 

In een vorige TaLente Nieuwsbrief 

lieten we u al weten dat we de door u 

betaalde ouderbijdrage willen laten 

staan voor volgend schooljaar. Tijdens 

de algemene ledenvergadering van de 

Oudervereniging (30 september 2020) 

zal de beslissing genomen worden wat 

dit gaat betekenen voor de ouder-

bijdrage van 2020-2021. De laatste 

rekeningen voor het afscheid van 

groep 8 moeten nog binnenkomen. Als 

deze helemaal betaald zijn, dan zullen 

we dit verrekenen en dit met de groep-

8 ouders financieel afwikkelen. 
 

 

 
 

De schoolverlaters van groep 8 hebben 

deze weken hun basisschooltijd afge-

sloten met een bomvol en feestelijk 

programma. Lang was onduidelijk wat 

wel en niet zou mogen, maar gelukkig 

hebben we hen een onvergetelijk 

afscheid kunnen bieden. Dit startte 

met de opvoering van de musical “de 

Diamantroof”. Zonder publiek , maar 

professioneel gefilmd door 3 camera’s 

lieten zij 2 spetterende optredens zien. 

Inmiddels zijn de opnames gemon-

teerd in 2 prachtige films, welke de 

kinderen op USB-stick hebben 

ontvangen. De musical is ook al (deels) 

vertoond in de diverse klassen. We 

willen in ieder geval Kevin bedanken 

voor het beschikbaar stellen van de 

toneelzaal van het Veerhuis, Pieter, 

Jasper en meneer Christian voor het 

licht en geluid, Christ en Hans voor het 

filmen en monteren, Linda voor de 

opzet van het decor, alle hulp bij 

schmink en styling, de hulp achter de 

coulissen en iedereen die maar iets 

betekend heeft in de uitvoering. 

 
Toch was de zaal niet helemaal leeg… 
 

De dagen na de musical stonden in het 

teken van diverse verrassende activi-

teiten: Expeditie Robinson op het 

zwembad (en wie mag daar dit jaar 

komen?), fietstocht door Oud Gastel 

met opdrachten, een verlate TaLeut, 

een Bootcamp op het korfbalveld, 

klimmen in het Klimbos, Fitfarm op een 

echte boerderij en een  mini-kamp-

bosdag op het kampadres bij het 

Ossekopke. Dit had allemaal niet 

kunnen gebeuren zonder de hulp van 

de Oudervereniging, Anouk Event’s, 

Jersey, KV Juliana, zwembad 

Blankershove en s.c. Gastel (voor het 

beschikbaar stellen van hun terrein) en 

Jumbo Broos voor het verzorgen van 

de boodschappen. 

Woensdag werd alles afgesloten met 

een stampende disco-avond, waarbij 

Ouderbijdrage 

Afscheid groep 8 



ook deze muziek verzorgd werd door 

dj Pieter. 

 
Uitzwaaien voor de Kampdag 
 

Donderdag werden de schoolverlaters 

massaal uitgezwaaid (op 1,5 meter) 

door de ouders en alle TaLente 

kinderen. Zoals we in Brabant zeggen: 

Houdoe en Bedankt!!! 

Daarnaast hadden ook de ouders nog 

een aantal activiteiten geregeld, waar-

door het afscheid voor de kinderen 

speciaal en hopelijk onvergetelijk is 

geworden.  

Afscheid nemen van de basisschool 

geeft altijd een dubbel gevoel: de 

kinderen zijn vaak toe aan iets nieuws, 

maar het vertrouwde wordt ook 

keihard afgesloten. Daarnaast nemen 

ook ouders afscheid van een periode 

en laten het TaLente-team weer een 

generatie “los”. We hopen de kinderen 

altijd nog een keertje te zien om te 

horen hoe het met hen gaat. We 

wensen in ieder geval Esmee, Daniël,  

Eline, Britt, Evi, Maud, Anouk, Marijn, 

Roos, Xander, Kick, Quintin, Melvin, 

Mandy, Nienke, Emma, Sven, Tessa, 

Yela, Minke, Thomas, Maloe, Timo,  

Estelle, Indy, Britt, Dani, Maud,   

Gaspard, Tatum, Buck, Collin,   

Lars, Sam, Bart, Renske, Isa, Yorick,  

Melissa, Nienke, Amber, Sidney, Anne,  

Stijn, Kay, Laura, Jules heel veel 

succes op hun nieuwe school.  

 

 

 

Aan de kalender wordt momenteel 

hard gewerkt. In de eerste schoolweek 

zou deze klaar moeten zijn. Alvast bij 

dezen enkele belangrijke data:  

- 24 aug. eerste schooldag 

- 3 sep. inloopmiddag en -avond  

- 14 sept. studiedag 

- 15 en 17 sept. kennismakings-  

  gesprekken gr. 3 t/m 7  

- 28 sept. en 1 okt. kennismakings- 

   gesprekken gr. 8 (met voorlopig     

   advies) 

 

 

 

Op onze website vindt u een heleboel 

foto’s die op prachtige wijze het 

afgelopen schooljaar in beeld brengen.  

U kunt eenvoudig uw foto’s naar keuze 

downloaden voor uw eigen archief. 

Stel het niet te lang uit, want meteen 

na de zomervakantie worden ze van de 

site afgehaald om weer plaats te 

maken voor foto’s van het nieuwe jaar. 

Het wachtwoord is te vinden in de flyer 

die als bijlage bij deze Nieuwsbrief is 

verzonden. 

 

 
 

Een welgemeend woordje van dank 

aan iedereen die dit jaar tot een 

Kalender 

Foto’s website 

Bedankt!!!! 



prachtig TaLente-jaar heeft gemaakt. 

Dankzij jullie hulp konden we in alle 

rust en gezelligheid werken aan 

kwalitatief goed onderwijs, afgewisseld 

met veel sociale activiteiten. Dank 

namens het team en de kinderen!!! 

Hopelijk kunnen we ook volgend 

schooljaar een beroep op u doen. 

 

 

 

Net zoals voorgaande jaren zullen ook 

volgend schooljaar de gymlessen op 

dinsdag en vrijdag plaatsvinden. Zoals 

het er nu uit ziet, kunnen de gymles-

sen weer gewoon in de sporthal plaats-

vinden. Zorgt u ervoor dat uw kind 

zijn/haar spullen bij heeft? Daarnaast 

zullen de groepen 1-2 volgend school-

jaar elke donderdagochtend een 

gymles krijgen van onze combinatie-

functionaris juf Maaike. 

 

 
 

Door de Corona-tijd is een aantal 

maanden het overblijven op een 

andere manier ingevuld. Alle kinderen 

bleven over in hun klas bij de eigen 

leerkracht i.v.m. het continurooster. 

Hierdoor is de betaalde bijdrage voor 

het overblijven (via bankbetaling of 

gekochte strippenkaart) blijven staan. 

Deze week ontvangen de 

schoolverlaters van groep 8 dit deel 

teruggestort op hun rekening. Zoals 

eerder vermeld in de Nieuwsbrief, 

willen we, om veel administratie te 

voorkomen, dit voor de andere 

groepen nog laten staan. Dit totdat 

duidelijk wordt hoe we het overblijven 

in de toekomst moeten gaan regelen. 

Het geld blijft dus gereserveerd op uw 

naam op de schoolrekening staan. 

Mocht u door omstandigheden dit 

bedrag nu toch al teruggestort willen 

hebben, dan kunt u dit laten weten 

door een persoonlijk bericht te sturen 

via Social Schools naar juf Anita of 

meneer Jan. 

 

 

 

Zondag 5 juli is Lauren geboren, 

dochter van juf Lotte en David, zusje 

van Silvijn en Olivia. Namens iedereen 

van TaLente de welgemeende 

felicitaties. Mocht u een kaartje willen 

sturen dan kan dat naar Veerkensweg 

103 4751 CR Oud Gastel. 

 
Is het geen plaatje? 
 

Vorige week kwam juf Maaike op 

bezoek met haar Fiene. De kinderen 

uit groep 4 B genoten van haar 

bezoekje. 

Geboren 

Bijdrage overblijven 

Gym 



 
Lekker op het voetbalveld bijpraten… 

 

 

 

Volgend schooljaar zal juf Sylvia 2 

dagen starten in groep 4A als 

vervanger van juf Ingrid. Juf Ingrid 

gaat (tijdelijk) 2 dagen IB-taken 

waarnemen op bs. Het Bossche Hart. 

Juf Sylvia gaat later dat jaar ook het 

zwangerschapsverlof van juf Sanne 

vervangen. We houden op deze manier 

dus een vertrouwd gezicht in de groep. 

 

 

 

Ondanks de regenachtige dag was het 

juffenfeest bij de kleuters weer erg 

geslaagd! In pyjama mochten alle 

kinderen naar school komen met hun 

kussen en hun favoriete knuffel. De 

kinderen hebben genoten van lekker 

werken in de klas, een mooie film, 

popcorn en als afsluiting was er zelfs 

een optreden van twee clowns.  

Namens de kleuterjuffen willen we 

iedereen bedanken die heeft 

meegeholpen om het op deze dag 

zonnestralen te laten regenen. 

 

Clown Judels en Clown Sis op bezoek… 

 

 

 

Lezen in de vakantie? De gratis 

VakantieBieb stimuleert kinderen om te 

blijven lezen tijdens de zomerperiode! 

In de gratis app staan e-books én 

luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken 

voor kinderen uit 

groep 3, maar ook spannende boeken 

voor tieners en prachtige romans voor 

volwassenen. De VakantieBieb is voor 

iedereen toegankelijk, dus ook als je 

géén lid bent van de Bibliotheek. 

De VakantieBieb is gratis beschikbaar 

in de App Store en via Google Play  

van 1 juli tot en met 31 augustus 

2020. Meer informatie vind je op 

www.vakantiebieb.nl. 

 

 

 
 

24 aug. eerste schooldag 

28 aug. TaLente Nieuws 1 

3 sep. inloopmiddag en -avond  

Belangrijke data 

Vakantiebieb 

Pyamafeest gr. 1-2 

Formatie 


