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Voorwoordje
Nog 2 weken en dan is het alweer Meivakantie. Aan de Corona-tijd lijkt maar
geen einde te komen, maar de weken
vliegen voorbij. Volgende week is er
een nieuwe persconferentie, waarbij
we hopen weer wat meer vrijheid te
krijgen in groepsdoorbrekende
mogelijkheden. De berichten over
preventieve tests voor leerkrachten
worden steeds serieuzer. We hopen
dat deze ook weer wat meer mogelijkheden bieden. We houden u op de
hoogte via de Nieuwsbrief of via een
bericht via Social Schools. Daarnaast
kunt u bij vragen natuurlijk ook altijd
contact opnemen. U weet ons te
vinden!

Pasen

Paaslunch in groep 1-2…

Ook kwam de Paashaas op bezoek,
voor deze gelegenheid in het Gastels
Speelbos. De Paashaas was zijn eitjes
verloren. Gelukkig hebben de kinderen
van groep 1 t/m 4 ze d.m.v. een
bingospel weer kunnen vinden. Ook
groep 5 t/m 8 ging op zoek naar
Paaseieren. Dit was nog een hele
puzzel!

Ondanks de richtlijnen, stonden er
vorige week diverse Paasactiviteiten op
het programma. Groep 7 en 8
bezochten (in hun eigen bubbel) de
Kruisweg in de Laurentiuskerk. Op
donderdag 1 april was er een sfeervolle Paaslunch en een online
Paasviering in de eigen groep.

En nu op zoek….

Vormsel

Koningsspelen

Vanavond is een feestelijke avond voor

Op vrijdag 23 april staan de landelijke

Jet, Davina en Marit. Zij ontvangen
dan hun Heilige Vormsel, zij het in een
aangepaste dienst. Kas is over 2
weken aan de beurt. Gefeliciteerd in
ieder geval namens iedereen van
TaLente!

Leerlingenraad
Ook de leerlingenraad zit niet stil.
Gisteren was er weer een vergadering
(fysiek, maar wel keurig op 1,5 meter
afstand). Er werd gesproken over het
verjaardagscadeau voor kinderen in de
bovenbouw, het definitieve ontwerp
van de groene heuvel op het voorplein,

Koningsspelen gepland. We willen die
als TaLente graag door laten gaan, zij
het in aangepaste vorm. De klassen
krijgen een programma, waarbij ze in
hun “eigen bubbel” blijven. Externe
hulp van ouders is helaas niet mogelijk. Het programma zal voornamelijk in
de omgeving van het schoolgebouw
plaatsvinden. Makkelijke (buitensport)
kleding wordt dus gevraagd. Het geeft
natuurlijk een leuk gezicht om dit
voornamelijk in rood-wit-blauw of
oranje outfit te doen. Bij slecht weer
maken we gebruik van de sporthal,
zodat de kinderen binnen-gymschoenen nodig hebben.

wat over enkele weken uitgevoerd
gaat worden. Daarnaast werd het
watertappunt uitgetest, bedoeld als
bidonvuller bij het buitenspelen of het
lopen van de fitroute.

Verkeersexamen
Vorig jaar hebben we besloten het
verkeersexamen voor groep 7 een jaar
De leerlingenraad is er blij mee….

Ook werd een klap gegeven op de
nieuwe naam voor de plusklas. Vanaf
vandaag noemen we deze groep de
Breinbrekers.

uit te stellen. Op woensdag 31 maart
stond het theoretische deel op het
programma voor zowel groep 7 als
groep 8. Dit deel bestond uit 25
vragen. Na de nakijkronde door

meneer Martin bleek dat 80 kinderen

Omdat de hele klas sportief heeft

dit gedeelte behaald hadden. Doordat

meegedaan, kreeg de klas een

er nogal wat afwezigen waren i.v.m.

Spraakwater ridders kwartet! Mochten

de huidige richtlijnen, staat er op

de kinderen de filmpjes nog eens

dinsdag 13 april het (digitale)

willen bekijken, deze zijn te vinden op

inhaalexamen op het programma.

het YouTube kanaal van Oogpunt.

Concentratie vereist…

Opdrachten in groepjes…

Spraakwater Ridders

Testen?

Binnen de richtlijnen van het RIVM was

Heeft uw kind Corona-gerelateerde

het gelukkig mogelijk om de eerste

klachten, dan is het de bedoeling dat u

Kunstmenu activiteit aan te bieden aan

uw kind laat testen. De doorlooptijd

groep 4. Ze hebben genoten van het

van de testen is gelukkig aanzienlijk

kunstproject Spraakwater ridders. Een

korter geworden. Probleem waar men

project dat begon met een educatief

nu tegenaan loopt, is het gebeld

verhaal, met behulp van zang en

worden na een uitslag. Volwassenen

cabaret, gericht op waterverspilling en

ontvangen de uitslag via hun DigiD,

plastic soep. Gevolgd door een actief

wat aanmerkelijk sneller gaat. U kunt

toernooi waarbij de kinderen in 4

overwegen om al een DigiD voor uw

groepen tegen elkaar gingen strijden.

kind aan te vragen. Zo heeft u sneller

Touwtrekken, geluidenspel, water

de uitslag. Mocht u kind tegen de test

dragen, plantjes planten, alles uit het

opzien, dan kunt u het beste

verhaal kwam terug in de spellen.

telefonisch een afspraak maken. De

GGD kan dan extra tijd reserveren voor
het op hun gemak stellen van kinderen

Belangrijke data

voordat ze getest worden.

Verkeer

9 apr. Vormselviering
12 apr. Kunstmenu gr. 7A en 8B
13 apr. Kunstmenu gr. 7B en 8A

Vanuit de gemeente Halderberge heeft

19 apr. start blok 8 KiVa

op woensdag 24 februari jl. een

20-21-22 apr. Cito eindtoets gr. 8

onaangekondigde verkeersmonitor

22 apr. TaLeut gr. 8

rondom Futura plaatsgevonden. Wat

23 apr. Koningsspelen

hen opviel, is dat de kinderen nu meer

23 apr. TaLente Nieuws 16

gespreid gebracht worden. Daardoor is

26 apr. t/m 7 mei Meivakantie

er geen verkeersonveilige situatie
waargenomen. Er is nu dus geen
directe aanleiding om dit schooljaar
nog een actie zoals #Doeslief in te
plannen. Ook omdat er nu nog steeds
rekening gehouden moet worden met
de maatregelen tegen het coronavirus.
Volgend schooljaar wordt opnieuw
bekeken of verdere actie nodig is.

Paaspuzzeltocht: op zoek naar de eieren…

Nieuwe TaLente(n)
Deze week is Oskar Wolski begonnen
aan zijn basisschooltijd op TaLente. Wij
hopen dat hij zich snel thuis voelt op
onze school!

