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Het weer is omgeslagen en de 

bladeren veranderen langzaam van 

kleur; het najaar is echt begonnen. 

Nog één week en dan start de herfst-

vakantie. Eerst nog een voorleesweek, 

een studiedag en een afscheidsdag 

voor meneer Jac met de kinderen. 

 

 

 

 

Nu het uitleensysteem van de biblio-

theek helemaal up-to-date is gemaakt, 

kunnen we na de Herfstvakantie weer 

starten met het uitlenen van boeken 

voor thuis. Op maandag- en donder-

dagmiddag kunnen de kinderen van 

14.15 tot 14.45 uur terecht in de 

bibliotheek naast de rode trap. Door de 

Corona-richtlijnen willen we het 

uitlenen starten zonder begeleidende 

ouders. De ruimte is zo klein, dat we 

de 1,5 meter afstand niet kunnen 

garanderen.   

 
 

 

 

 

 

Vorige week woensdag was de 

algemene ledenvergadering van de 

Oudervereniging, gevolgd door de 

eerste reguliere bestuursvergadering. 

Door de Corona-protocollen vond deze 

vergadering via Microsoft Teams 

plaats. Er werd gestart met het 

voorstellen van de bestuursleden, 

waaronder de nieuwe leden. Vanuit 

groep 1 zijn dat Linda Buckens en 

Maaike van Alphen. Voor groep 6 is dat 

Wendy Struijk. Voor de groepen 5 

blijven Loes van Bergen en Lonneke 

Lazaroms in het bestuur van de 

oudervereniging. Na de voorstelronde  

werd door stemming de vrijwillige 

ouderbijdrage vastgesteld voor 2020-

2021. Doordat de bijdrage voor het 

schoolreisje vorig schooljaar niet is 

gebruikt en de ouderbijdrage maar 

voor een klein gedeelte, is besloten dat 

dit jaar geen aanvulling wordt 

gevraagd aan de ouders die vorig jaar 

al betaald hebben. Voor nieuwe 

kinderen is de vrijwillige ouderbijdrage 

vastgesteld op € 8,75. Dit komt  
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overeen met het gedeelte wat 

meegenomen wordt van vorig school-

jaar. Voor het kamp en de afscheids-

week van groep 8 wordt € 75,- 

gevraagd. Mocht u tot de laatste 2 

groepen behoren, dan ontvangt u 

begin volgende week via Social Schools 

meer informatie. Overigens kunt u ook 

via de mail rechtstreeks met het 

bestuur van de oudervereniging 

contact opnemen voor vragen over 

activiteiten en de betaling van de 

ouderbijdrage via het mailadres: 

secretarisovtalente@gmail.com 

 

 

 

Deze week vertelde meneer Corné dat 

hij op het Bossche Hart in Bosschen-

hoofd een nieuwe uitdaging heeft 

gevonden. Na zijn sollicitatie op deze 

vacature is hij ook aangenomen. Dit 

betekent dat we op zoek gaan naar 

een leerkracht voor groep 8. Wellicht 

heeft u op diverse sociale media al een 

advertentie langs zien komen. Afhan-

kelijk van de invulling hiervan zal de 

datum van overgang in goed overleg 

bepaald worden. We hopen u snel 

meer te kunnen vertellen over het 

verdere verloop van het sollicitatie-

procedure en de invulling van de 

vacature. Mocht de advertentie willen 

delen? Graag! 

 

 

 

Zoals u via Social Schools heeft kunnen 

lezen is er in de Kinderboekenweek 

elke dag een Kinderboekenchallenge. 

De bel gaat; alles laten vallen en 

meteen gaan lezen op de manier die je 

leuk vindt.   

 

Lezen op de vloer of zelfs op je tafel… 
 

Daarnaast zijn er verschillende activi-

teiten die te maken hebben met het 

thema “En toen?”. En natuurlijk wordt 

er veel voorgelezen. Door en voor 

kinderen. 

 
Bouwlezen, maar net iets anders… 

 

 

 

Gisteren startte de nieuwe leerlingen-

raad officieel met de eerste vergade-

ring in de nieuwe samenstelling. 

Samen werd afgesproken hoe er 

vergaderd gaat worden en werd er 

teruggekeken naar het verslag van 

vorig jaar en de eerste weken van het 

schooljaar. Zo kwam ook het continu-

rooster ter sprake en de corona 
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maatregels die nu gelden. De komende 

weken gaan ze verzinnen hoe we deze 

TaLente Nieuwsbrief ook bij de 

kinderen aan kunnen laten komen. De 

raad heeft er in ieder geval zin in om 

er weer een goed schooljaar van te 

maken. 

 

 
 

Vorige week ontving u een bericht met 

filmpje via Social Schools als start van 

de Kinderboekenweek. Het belang van 

lezen en leesmotivatie kwam de laatste 

weken weer in het landelijke nieuws 

door verschillende onderzoeken. Dit 

belang onderkennen en ondersteunen 

we als school van harte. In de 

volgende 10 TaLente Nieuwsbrieven 

zullen totaal 11 redenen/feiten komen 

te staan om u als ouder te overtuigen, 

om thuis ook vijftien minuten voor te 

lezen aan uw kind of samen te lezen 

met uw kind. Vijftien minuten (voor)-

lezen per dag, zo simpel, maar zo doel-

treffend. Het vergroot de woorden-

schat, het taalbegrip én de leesmotiva-

tie van kinderen. We starten met de 

1e: Schoolkinderen die vijftien  

     minuten per dag lezen, lezen   

     1.146.000 woorden per jaar. 

 

 

 

Ter gelegenheid van de Kinderboeken-

week zijn de groepen 4 en 5 B naar de 

bibliotheek in Oudenbosch geweest 

voor een reis door de tijd in kinder-

boeken. Zo werd er een gedicht 

voorgelezen, werd de  quiz “in welke 

tijd hoor jij?” gespeeld. Daarna gingen 

de kinderen in tweetallen doe- en 

denkopdrachten uitvoeren, waarbij 

natuurlijk ook veel in boeken moest 

worden opgezocht. De kinderen gingen 

dan ook enthousiast op zoek. Als 

afsluiting werd gezamenlijk een filmpje 

bekeken over terug in de tijd en 

kregen de kinderen een boekje mee 

naar huis. Hopelijk nemen de kinderen 

het enthousiasme van het bezoek mee 

in hun leesbeleving.

 

In de bieb van Oudenbosch… 

 

 

 

Week 42 voorleesweek 

13 okt. digitale ouderavond gr. 8  

     verslaving 

14 okt. studiedag: kinderen vrij  

15 okt. voorleesfinale gr. 5-6-7-8 

16 okt. afscheid meneer Jac (voor  

     kinderen) 

19 t/m 23 okt. herfstvakantie 

Week 44 hoofdcontrole 

26 okt. start blok 3 KiVa 

     MR vergadering 

28 okt. verlichtingsactie 

29 okt. voorstelling gr. 8 verslaving 

30 okt. TaLente Nieuws 5 

 

Belangrijke data 

Bezoek bieb 

(Voor)lezen 


