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En zo zit plotseling de eerste periode 

van dit schooljaar er weer op. Deze 

periode wordt afgesloten met een 

speciale dag ter gelegenheid van het 

afscheid van juf Anita en is tevens de 

afsluiting van de Kinderboekenweek. 

We kunnen terugkijken op een mooie 

start van het schooljaar en zeker ook 

op een prachtige dag voor juf Anita.  

 

Juf Anita wordt feestelijk onthaald… 
 

Alvast een fijne herfstvakantie! 

 

 

 

Woensdag vond de eerste vergadering 

van de leerlingenraad plaats in de 

nieuwe samenstelling. De eerste 

plannen werden al besproken en er 

werd samen teruggekeken op de 2 

ontruimingsoefeningen en de inloop-

avond. Eensgezind wordt meneer Berry 

uitgenodigd voor de volgende verga-

dering. Voor die vergadering komt de 

wethouder nog op bezoek naar 

aanleiding van de brief met zorgen 

over de hangplek die de leerlingenraad 

eerder verstuurd heeft. Dit betekent 

een extra ingelaste vergadering op 16 

november. 

 

 

 

Een vast onderdeel van de Kinder-

boekenweek is de voorleeswedstrijd. 

Na de voorrondes in de klassen, 

streden Andrés (las voor uit “Alice in 

wonderland”), Esmee (las voor uit 

“Zilvertand”), Krista (las voor uit 

“Weerwolfbende”) en Sion(las voor uit 

“Harry Potter en de steen der wijzen”) 

in een spannende schoolfinale om de 

titel voorleeskampioen groep 5-6.  

De vakkundige jury, onder voorzit-

terschap van juf Anita, wees Andrés 

aan als winnaar. 

 
De finalisten bij elkaar… 

Voorwoordje 

Voorleeskampioen 

Leerlingenraad 

http://www.bstalente.nl/


Vanuit de groepen 7 en 8 streden 

Victor (las voor uit ”De GVR“), Ties (las 

voor uit ”Warior Cats“), Jaycee-Lynn 

(las voor uit ”In de greep van de 

Sneeuwheks“) en Sady (las voor uit 

”De dikke meester Jaap“), om de titel 

Voorleeskampioen van TaLente. Victor 

bleek hierin de sterkste van de 

winnaars; hij gaat TaLente vertegen-

woordigen in de Halderbergse finale in 

februari 2023. 

 
De winnaars van groep 7-8…  

 

 

 

Over het nut van (voor)lezen zouden 

we al een hele TaLente Nieuwsbrief 

kunnen vullen. In deze Kinderboeken 

week werd er nog meer voorgelezen 

dan anders . Zo… 

 

… las juf Anita voor in elke klas voor, 

 

… lazen de leerkrachten bij elkaar in de 

klassen voor, 

 

… lazen ouders voor, 

 

… lazen de kinderen bij elkaar voor, 

Voorlezen 



 

… werd voorgelezen in de peutergroep 

 

… en werd voorgelezen in Blankershof. 

Vandaag kwam alles bij elkaar met een 

presentatie van kinderboekenschrijver 

Arend van Dam voor de groepen 3 t/m 

8 en een interactief verhaal voor de 

groepen 1-2 door juf Annette.  

 

 

 

 

Vorige week zijn de groepen 4 en 5 

naar de bieb in Oudenbosch geweest. 

Na het dansje van Gi-Ga-Groen en een 

gedicht wat werd voorgelezen, zijn de 

kinderen in groepjes allerlei opdrach-

ten gaan doen. Teken je eigen boom, 

zoek weetjes op over dieren of 

theaterlezen… het waren superleuke 

opdrachtjes en het was een gezellige 

ochtend! 

In de bieb worden er vaak activiteiten 

georganiseerd. In de herfstvakantie is 

er zelfs een Biebfabriek! Wellicht is het 

leuk om daar een bezoek aan te 

brengen?  

Wist u dat kinderen tot en met 18 jaar 

een gratis abonnement kunnen 

krijgen? En u hoeft er niet per se voor 

naar Oudenbosch. Via internet kunnen 

er boeken worden gereserveerd en 

deze kunt u dan in Oud Gastel bij het 

haal- en brengpunt van de bieb bij 

Surplus (Veerkensweg 71a) ophalen. 

De boeken weer inleveren kan ook 

daar. Meer informatie vindt u op 

www.bibliotheekwb.nl. 

 
Samen lezen in de bibliotheek… 

 

 

 

De MR van bs TaLente is vanaf nu te 

bereiken via het mailadres: 

mrbstalente@borgesius.net 

Bibliotheek MR mailadres 

mailto:mrbstalente@borgesius.net


Het oude mailadres komt hiermee te 

vervallen. 

 

 

 

Gisteravond was de algemene leden-

vergadering van de oudervereniging. 

Tijdens deze vergadering werden de 

nieuwe leden gekozen, werd de 

vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld 

(hetzelfde bedrag dan andere jaren, 

hierover na de herfstvakantie meer) en 

werd vooruit gekeken naar de plannen 

voor dit schooljaar. Ook de oudergele-

ding van de MR was aanwezig en 

vertelde wat de MR precies doet en 

waar de verbinding met de Ouder-

vereniging gemaakt kan worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-28 okt. herfstvakantie 

Week 44  hoofdcontrole 

   Inloop groep 1-2 thema bosdieren 

31 okt. start blok 3 KiVa 

   MR vergadering 

4 nov. verlichtingsactie 

9 nov. vossenjacht 5 jaar bestaan  

11 nov. TaLente Nieuws 5 

12 nov. Sint in Nederland 

 

 

 

 

Belangrijke data 

Oudervereniging 


