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In de week tegen het pesten ontvangt 

u de 2e TaLente Nieuwsbrief van dit 

schooljaar. De school draait weer als 

vanouds, de inloopavond en de eerste 

informatieavond in groep 3 zijn alweer 

geweest en de kinderen lopen in hun 

nieuwe groep rond alsof ze nooit 

ergens anders hebben gezeten. Vrijdag 

ontvangt u een speciale Nieuwsbrief 

over de Week tegen het Pesten en 

volgende week is alweer de eerste 

studiedag. Heerlijk dat bruisende 

schoolleven! 

 

 
 

Langzaam maar zeker komen de eerste 

Coronabesmettingen en bijbehorende 

vragen weer bij ons binnen. Op dit 

moment is het zo dat alleen voor 

mensen die besmet zijn quarantaine-

adviezen gelden. Een positieve zelftest 

volstaat om besmetting te constateren. 

Mocht er een positieve besmetting in 

uw gezin zijn en uw kind is klachten-

vrij, dan mag uw kind gewoon naar 

school. Mocht u daar geen goed gevoel 

bij hebben, dan kunt u altijd de keuze 

maken uw kind bij de isolatie aan te 

laten sluiten. We ontvangen wel graag 

een berichtje bij de ziekmelding als het 

corona-gerelateerd is. Op deze manier 

kunnen we zicht houden op eventuele 

besmettingshaarden op school. We 

zullen besmettingen van kinderen nog 

niet communiceren met de ouders van 

de klas. Dit doen we wel bij besmetting 

van een leerkracht. Mocht uw kind 

klachten hebben en een zelftest willen 

doen? We hebben op school nog 

voldoende zelftesten liggen. 

 

 
 

Dinsdag 13 september was de inloop-

middag en -avond in alle groepen. De 

kinderen konden laten zien waar ze 

mee bezig zijn en de ouders konden 

kennismaken met de leerkrachten. 

Vorige week was de informatieavond 

over technisch lezen, vanavond over 

het Voortgezet Onderwijs. Wil u uw 

ervaringen delen of heeft u verbeter-

suggesties? We horen het graag. 

 

Een rondleiding in de eigen klas… 

Voorwoordje 

Corona 

Inloopavond 

http://www.bstalente.nl/


 

 

 

Vanaf vorige week is het wekelijkse 

bezoek aan de Martwienkel weer 

opgepakt. Elke vrijdagochtend gaan 4 

kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 op 

bezoek bij deze speciale winkel in Oud 

Gastel, om zo kennis te maken met de 

er werkende cliënten en de winkel zelf. 

Een mooi stukje burgerschap en 

maatschappelijke samenwerking in ons 

mooie dorp. 

 

De eerste bezoekers na 2 ½ jaar… 

 

 

 

Vorige week was de eerste vergadering 

met de nieuwe leerlingenraad. Sofie, 

Roos, Siep, Lise, Sion, Roos en Julian 

vertelden hoe ze gekozen zijn in hun 

klas, wat hun plannen zijn en wat ze 

belangrijk vinden op school. Hun 

eerste opdracht is om een manier te 

bedenken hoe ze de ideeën van hun 

klas kunnen filteren en tot uitvoer 

kunnen brengen. De volgende 

vergadering is op woensdag 19 

oktober. Heeft u ideeën voor de 

leerlingenraad? U weet nu wie er dit 

jaar deelnemen! 

 
Leerlingenraad 2022-2023 

 

 

 

Op vrijdag 9 september was het Open 

Monumenten Klassendag, een 

onderdeel van de jaarlijkse 

cultuurmaand van de gemeente 

Halderberge. Groep 8 A bracht op de 

fiets een bezoek aan het Thomashuis 

in Oudenbosch, terwijl de kinderen uit 

groep 7 en groep 8 B een bezoek 

brachten aan het Mastboomhuis. Vier 

geslaagde excursies en een cultuur-

lesje op locatie. 

 
Groep 8 A in het Thomashuis… 

 

Martwienkel 

Open monumenten klassendag 

Leerlingenraad 



 

 

 

Deze week start het eerste blok van de 

Verlengde schooldag. Groep 5 maakt 

kennis met verschillende soorten dans, 

groep 4 gaat aan de slag in de 

verffabriek en groep 6 start volgende 

week met tekeningen in kinderboeken. 

Dat deze keuzes een spreekwoordelijk 

schot in de roos zijn, bleek uit het 

aantal inschrijvingen. Voor de kinderen 

in groep 5 en 6 konden we gelukkig in 

overleg met de aanbieder een 

oplossing vinden, voor de kinderen in 

groep 4 kwam het uit op het maken 

van een selectie. De vraag over een 

mogelijk 2e workshop in een volgend 

blok staat uit, maar is twijfelachtig 

i.v.m. de beschikbaarheid van de 

aanbieder.   

 

 

 

Vorige week was de eerste vergadering 

van de MR in een nieuwe samen-

stelling. In deze vergadering werd het 

schoolplan, het jaarplan, de schoolgids 

en het schoolondersteuningsprofiel 

vastgesteld. Daarnaast werd het 

scholingsplan besproken, werd terug-

gekeken op de eerste ontruimings-

oefening en werd vooruit gekeken naar 

de nieuwe (mogelijke) Covidperiode.  

 

 

 

Deze week zijn Jada en Lara gestart 

aan hun basisschooltijd in groep 1. 

Daarnaast zijn ook meneer Tom 

(Kouwenberg), juf Maite (Thielemans) 

en juf Annemijn (Hagenaars) gestart 

aan hun Pabo-stage. Juf Esmée 

(Haast) is gestart aan haar gym-Pabo 

stage en juf Lieve (Pul) is gestart aan 

haar stage voor onderwijsassistent. 

Maandag start de opvolger van juf 

Anita en meneer Martin; meneer Berry 

Jongenelen. We hopen dat ze zich 

allemaal snel thuis zullen voelen op 

onze school! 

 

meneer Tom                    juf  Annemijn 

 

juf Maite                           juf Lieve 

 
Meneer Berry                     juf Esmée  

 

Nieuwe TaLente(n) 

Verlengde schooldag 

MR vergadering 



 

 

 

27 sep. informatieavond gr. 8 VO 

28 sep. Nationale Kraanwaterdag 

     Start Kinderpostzegels gr. 8 

30 sep. TaLente Nieuws “Week tegen  

     het Pesten” 

     Op voeten en Fietsen telling 

     Halderberge Talent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 okt. start blok 2 KiVa 

4 okt. bovenschoolse kinderraad 

     Start verl. schooldag gr. 6 

     Vergadering Oudervereniging 

5 okt. studiedag; kinderen vrij  

6 okt. start Kinderboekenweek 

7 okt. TaLente Nieuws 3 

21 okt. afscheid juf Anita 
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