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En zo ontvangt u alweer de 4e TaLente 

Nieuwsbrief van het schooljaar. Na de 

speciale editie ter gelegenheid van de 

week tegen het pesten nu weer een 

reguliere versie. Volgende week staat 

de volgende speciale editie op de 

planning; nu ter gelegenheid van het 

naderende afscheid van juf Anita. Ook 

hier gaan we samen weer een mooie 

happening van maken. 

 

 

 

Nu we over zijn gegaan op ParnasSys, 

kunnen leerkrachten gebruik maken 

van de leerkrachtenapp. Via deze app 

kunnen ze u bellen met hun eigen 

telefoon, zonder dat u hun nummer 

ziet. Mocht u onder schooltijd gebeld 

worden met een afgeschermd num-

mer, dan kan dat dus de leerkracht 

van uw kind zijn. 

 

 

 

Maandag kwam de bovenschoolse 

kinderraad bijeen, deze keer in de 

bestuurskamer van Futura. Onder 

begeleiding van meneer Wouter werd 

o.a. ingezoomd op het thema klimaat. 

Als afsluiting gaf Babet een rondleiding 

aan de raad door de school.   

 
Een thuiswedstrijd voor Babet… 

 

 

 

In het voorjaar hebben we als school 

onze goede doelenactie verbonden aan 

Oekraïne. Vanuit st. Anna, de plaats 

waar veel Oekraïense vluchtelingen 

worden opgevangen, kwam de vraag 

voor winterjassen. Mocht u nog kinder-

, dames- of herenwinterjassen hebben 

hangen die u niet meer gebruikt? U 

kunt deze op school afgeven, bij 

voorkeur in een plastic zak. Wij zorgen 

er dan voor dat deze op de juiste plek 

belanden. 

Voorwoordje Bovenschoolse kinderraad 

Privé oproep 

Winterjassen 

http://www.bstalente.nl/


 

 

 

Gisteren werd de Kinderboekenweek 

geopend op het voorplein. Thema dit 

jaar is Gi-ga-groen. Naast veel leesacti-

viteiten komt dit thema komende 

weken ook terug in de lessen. Als 

opening las juf Anita een mooi gedicht 

voor, waarna 4 kinderen uit groep 8 de 

week openden met een dansje. Elke 

leerkracht beloofde elke dag extra voor 

te lezen; een voornemen dat u 

natuurlijk ook thuis kunt overnemen. 

 

Fleur, Sofie, Lisa en Amber openen… 

 

 

 
 

Terwijl de kinderen genoten van een 

vrije dag, kwam het team van TaLente 

bijeen om samen het onderwijs verder 

te verbeteren. Zo werd een start 

gemaakt met de beginselen van 

traumasensitief onderwijs, werd het 

jaarplan vastgesteld en werd het oude 

groepsoverzicht verwerkt in de 

groepskaart van het nieuwe 

administratieprogramma ParnasSys.  

 

 

 

 

Deze week was de eerste vergadering 

van de oudervereniging. Hierin werden 

de plannen voor dit schooljaar bespro-

ken en de bijbehorende werkgroepen 

ingedeeld. Op donderdagavond 20 

oktober is de algemene ledenverga-

dering (de uitnodiging volgt), waarin 

het bestuur gekozen wordt en waarin 

de vrijwillige ouderbijdrage wordt 

vastgesteld. 

 
Het bestuur van de oudervereniging 22-23… 

 

 

 

De groepen 8 zijn op dinsdag 4 

oktober naar het JTC in Roosendaal 

geweest. Daar hebben ze algemene 

informatie gekregen over het 

Voortgezet Onderwijs en de school, 

maar mochten ze ook een drietal 

lessen volgen. Zo hebben ze bij 

wiskunde een tekening moeten maken 

a.d.h.v. coördinaten. Bij Frans hebben 

ze woorden en zinnen leren spreken en 

bij Nederlands hebben ze een verhaal 

Oudervereniging 

Studiedag 

Gi-ga-groen 

Bezoek aan JTC 



over een Griekse mythe besproken en 

een gedicht geschreven. 

 

In de Voortgezet Onderwijs banken… 

 

 

 

Bs Talente is vanaf de start een BVL-

school. Dit betekent dat het een 

Brabants VerkeersveiligheidsLabel 

heeft, die je kunt verkrijgen als je je 

theoretisch en praktisch verkeers-

onderwijs op orde hebt. Vorige week 

kregen we het bericht dat we in 2021-

2022 6 onderdelen op “goud” hebben 

gescoord en 1 onderdeel op “zilver”. 

Een mooi resultaat en samen met de 

verkeerswerkgroep willen we dit 

schooljaar gaan voor 7 gouden 

onderdelen. Vorige week stond de 

eerste praktische verkeersactiviteit op 

de planning. In de klassen werd 

gesproken over de manier van vervoer 

naar school en werd een zogenaamde 

nulmeting gehouden. Laten we samen 

proberen hier op een duurzame manier 

mee om te gaan, zodat kinderen ook 

het goede voorbeeld zien in het kiezen 

van het juiste vervoersmiddel. 

Op de oproep voor verkeersouders 

hebben 3 ouders positief gereageerd, 

waardoor onze verkeerswerkgroep nu 

bestaat uit Jolanda Schroot, Esther van 

Steen, Peter Traats, Tilly Leseman, 

Suzanne Koeken, juf Inge en meneer 

Berry. Mocht u vragen of verbetersug-

gesties hebben die over verkeer 

(sveiligheid) gaan, dan kunt u die aan 

hen doorgeven. 

 

 

 

Deze weken zijn Lize, Sam, Finn en  

Mees begonnen aan hun 

basisschooltijd in groep 1. Daarnaast 

zijn Victor (groep 4) en Dawid (groep 

5) ook begonnen op TaLente. In de 

vorige Nieuwsbrief stelden we meneer 

Berry aan al u voor. Deze week is hij 

ook echt begonnen met zijn 

werkzaamheden als administratieve 

kracht met conciërgetaken. U zult hem 

vanzelf tegenkomen in en rondom de 

school.  

 

BVL - verkeer 

Nieuwe TaLente(n) 



 

 
 

10 okt. bezoek groep 5 B bibliotheek 

     werkgroep Sinterklaas 

13 okt. bezoek groep 5 A bibliotheek 

14 okt. TaLente Nieuws speciale editie 

     bezoek groepen 4 bibliotheek 

17-20 okt. voorleesweek 

     meekijken in leesles gr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

18 okt. werkgroep Kerst 

     voorlezen in Blankershof 

19 okt. vergadering leerlingenraad 

     overleg verkeerswerkgroep 

20 okt. voorleesfinale 

21 okt. TaLente Nieuws 4 

24-28 okt. herfstvakantie 

Belangrijke data 


