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Een bijzondere start van het school-

jaar. Waar de focus in eerste instantie 

lag op een feestelijke opening ter 

gelegenheid van ons eerste lustrum, 

werd dit wreed verstoord door het 

droevige bericht van het tragische 

ongeval waarbij kinderen en ouders 

van collega-school het Bossche Hart 

het slachtoffer werden. Hierbij werd op 

TaLente stilgestaan door een indruk-

wekkend moment van stilte op het 

voorplein. Hierna werd toch nog even 

aandacht besteed aan het 5-jarig 

jubileum van TaLente. Het herschreven 

schoollied werd gezongen, waarna het 

tijd werd om de nieuwe klassen op te 

zoeken. 

 

Later die ochtend volgde een koele 

traktatie om het schooljaar vliegend te 

laten starten. Laten we er samen weer 

iets moois van maken! 

 

 
 

Uit de oudertevredenheidsenquête van  

afgelopen voorjaar bleek dat de 

gesprekkencyclus op TaLente voor 

verbetering vatbaar was. We gaan 

deze gesprekken dit schooljaar op een 

andere manier organiseren. Dinsdag 

13 september a.s. starten we met een 

inloopmiddag en -avond. Van 15.00 tot 

16.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur 

bent u van harte welkom om met uw 

kind een bezoekje aan zijn/haar klas te 

brengen, waarbij u meteen kennis kunt 

maken met de leerkracht(en). Maan-

dag ontvangt u van de leerkracht 

alvast wat informatie over de groep via 

Social Schools. Mocht u naast deze 

kennismaking behoefte hebben aan 

een individueel kennismakingsgesprek 

(met of zonder uw kind), dan kunt u 

hiervoor zelf een afspraak maken. 

Mocht de leerkracht deze behoefte 

hebben, dan zal het initiatief voor een 

afspraak langs die kant komen. Eind 

november volgt dan voor iedereen een 

individueel voortgangsgesprek, al is er 

dan nog geen rapport beschikbaar. Dit 

rapport volgt in februari, waarna de 

volgende ouderavonden begin maart 

plaatsvinden.  

Voorwoordje Kennismaking 

http://www.bstalente.nl/


 

 

 

Vier jaar geleden is de wet AVG van 

start gegaan, beter bekend als de wet 

op de privacy. Eén van de onderdelen 

van deze wet is dat u de school 

toestemming dient te geven om foto’s 

van uw kind op de website van de 

school te mogen plaatsen. Deze 

toestemmingsverklaring stond (en 

staat nog steeds) vermeld op het 

aanmeldformulier van de school. Mocht 

u deze toestemming in willen trekken 

of uit willen breiden, dan kunt u dit 

kenbaar maken aan de directie van de 

school. Weet u niet meer waar u wel of 

geen toestemming voor gegeven 

heeft? Elke leerkracht heeft een 

overzicht hiervan, dus vraag het 

bijvoorbeeld tijdens de inloopmiddag. 

 

 
 

De website van onze school is alweer 

grotendeels aangepast aan het nieuwe 

schooljaar. Hier kunt u onder andere 

(na invoeren van het wachtwoord) 

foto’s downloaden van TaLente-

activiteiten. Wilt u dat nog doen van 

vorig schooljaar? Wacht er niet te lang 

mee. Woensdag a.s. worden de foto’s 

van de site gehaald.  

 

 

 

 

Gistermiddag kwam de oude 

leerlingenraad bijeen om het proces 

naar een nieuwe leerlingenraad op te 

starten. Samen met de kinderen in hun 

groep verzinnen ze hier een goede 

manier voor. Twee voorwaarden: 

- er dient een andere 

leerlingenraad te ontstaan 

- loten mag niet. 

Een mooi lesje democratie en 

burgerschap toegepast in de 

schoolsituatie. Als het goed is kunnen 

we in de nieuwe Nieuwsbrief de 

nieuwe leerling-vertegenwoordiging 

aan u voorstellen. 

 

 

 

Zoals u begrijpt is het erg belangrijk 

dat we als school op de hoogte zijn 

van de allergieën van uw kind(eren). 

Het begin van het schooljaar is een 

goed moment om onze allergielijst nog 

eens na te lopen en te controleren. 

Mocht uw kind op de lijst staan, dan 

heeft u begin deze week een Social-

Schools-bericht ontvangen met daarin 

de allergie die bij ons bekend is. Wij 

willen u vragen hierop te reageren en 

te laten weten of deze informatie nog 

klopt. Mocht u geen Social-Schools-

bericht ontvangen, dan staat uw kind 

dus niet op onze lijst. Mocht uw kind 

toch een allergie hebben, dan horen 

we dit graag van u. Alvast bedankt! 

 

Allergielijst 

Website 

Wet AVG Leerlingenraad 



 

 

Vandaag kregen de oudste kinderen 

van het gezin het boekje “Sjors 

Sportief en Creatief” mee vanuit de 

gemeente Halderberge. In dit boekje 

staan veel sportieve en creatieve 

activiteiten waar de kinderen (vaak 

kosteloos) aan kunnen deelnemen. Een 

mooie vorm van talentontdekking en 

zeker de moeite waard om deze 

activiteiten met je kind te bekijken. 

 

 

 
 

Op elke school worden voortdurend 

beslissingen genomen. Beslissingen die 

te maken hebben met het onderwijs 

dat wordt gegeven of beslissingen die 

te maken hebben met de school zelf. 

Het ministerie van OCW vindt het 

belangrijk dat alle betrokkenen 

hierover zoveel mogelijk kunnen 

meepraten. Daarom beschikken 

scholen over een MR. Besluiten die de 

directie en/of het schoolbestuur neemt, 

worden voorgelegd aan de MR. De MR 

geeft adviezen en neemt besluiten 

over onderwerpen die met het beleid 

van de school te maken hebben. De 

oudergeleding bestaat dit schooljaar 

uit Koen Boot, Michael van Steen en 

Hans van Hoof.  

 

U kunt contact opnemen met de MR 

via mrbstalente@gmail.com of 

rechtstreeks met de oudergeleding. 

 

 

 

De start van een nieuw schooljaar 

brengt altijd nieuwe gezichten met zich 

mee; zo ook dit jaar. In groep 1 zijn  

Jaxx, Zoë, Mila, Leonardo, Mason, Fay, 

Iris en Ayan begonnen aan hun 

basisschooltijd. Ook zijn Lucy (in groep 

2), Fayenne (in groep 4), Djyliano, 

Dirian, Jayden, Fenne, Tijme (in groep 

5) en Amelia (in groep 6) op TaLente 

gestart. Daarnaast is juf Judith 

(Kannekens) gestart aan haar LIO-

stage in groep 4. Volgende week 

starten een aantal PABO stagiaires, die 

we in een volgende TaLente 

Nieuwsbrief aan u voorstellen.  

MR 

Nieuwe TaLente(n) 

Sjors Sportief en Creatief 

mailto:mrbstalente@gmail.com


Op 3 oktober start meneer  Berry 

(Jongenelen) als administratieve kracht 

met conciërge-taken. Ook hem zullen 

we tegen die tijd voorstellen via de 

Nieuwsbrief. Wij heten hen allemaal 

van harte welkom op TaLente en 

hopen dat ze zich snel thuis zullen 

voelen op onze school. 

 

                 Juf Judith 

 

 
 

Op onze school bestaat een verkeers-

werkgroep, waarin een aantal ouders 

met juf Inge het verkeersgebeuren 

aanstuurt; van praktische verkeers-

activiteiten tot de verkeersveiligheid 

rondom de school. We zijn op zoek 

naar uitbreiding van deze werkgroep. 

Is dit iets voor u? We horen het graag! 

 

 

 

In de vakantie zijn we met alle scholen 

van de Borgesiusstichting veranderd 

van administratiesysteem. Van Esis zijn 

we overgegaan op ParnasSys. Zo’n 

migratie is altijd een spannend 

moment, evenals het gaan werken met 

een nieuw systeem. Zeker omdat alle 

software die we gebruiken (van Office 

tot de educatieve software) hieraan 

gekoppeld moet worden. Op dit 

moment merkt u daar als ouder nog 

niet zoveel van, maar op een later 

tijdstip zullen we bijvoorbeeld de NAW-

gegevens weer een keer checken.  

 

 
 

Ouders van leerlingen t/m groep 5 

mochten op TaLente aanwezig zijn bij 

het vieren van de verjaardag in de 

klas. Tijdens de coronaperiode was dit 

helaas niet mogelijk. Wij hebben 

gemerkt dat de meerwaarde van het 

aanwezig zijn bij een verjaardag, 

vooral geldt voor kinderen en ouders in 

de lagere groepen. Met ingang van 

schooljaar 2022-2023 blijven ouders 

t/m groep 3 dan ook van harte welkom 

bij het vieren van de verjaardag in de 

klas. Vanaf groep 4 maakt de 

leerkracht er met de kinderen in de 

klas zelf een feestje van. Voor het 

plannen van de verjaardag kunt u, 

zoals bekend, altijd contact opnemen 

met de groepsleerkracht. 

 

 

 

13 sep. inloop middag en avond 

14 sep. geplande ontruiming 

16 sep. Dorpskwis 

19-22 sep. kennismakingsgesprekken  

   op aanvraag 

19 sep. MR vergadering 

20 sep. Prinsjesdag 

   leerlingenraad oud en nieuw 

21 sep. informatieavond gr. 3 lezen 

23 sep. TaLente Nieuws 2 

Belangrijke data 

Verjaardagen 

Verkeersouders 

ParnasSys 


