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Op dun ellufde van dun ellufde 

ontvangt u de volgende TaLente 

Nieuwsbrief. Wie wint vanavond het 

liedjesfestival? Hoe gaat het Gastelse 

klûnen verlopen? En voor de kinderen 

veel belangrijker: Komt Sinterklaas 

morgen echt aan in Nederland?  

De laatste Nieuwsbrief ontving u terwijl 

we nog volop in het afscheidsgebeuren 

van juf Anita zaten. We kunnen samen 

terugkijken op een fantastische dag, 

waarvan we u onderstaande foto niet 

willen onthouden.  

 

Op onze site zijn nog veel meer foto’s 

te vinden van deze speciale dag. Het 

bekijken meer dan waard. 

 

 
 

Tijdens de vorige bijeenkomst van 

verkeersouders werd gesproken over 

de verkeersomgeving van TaLente. 

Eén van de onderwerpen was de 

scheiding tussen autoverkeer en 

fietsers. Uitgangspunt is dat fietsers 

bij het starten en uitgaan van de 

scholen gebruik maken van de ingang 

van s.c. Gastel of langs de kant van 

het zwembad komen. Op andere 

dagen en tijden kan de weg naar de 

parkeerplaats wel door fietsers 

gebruikt worden, aangezien dit een 

openbare weg is. Deze week hielden 

de verkeersouders een niet aangekon-

digde controle bij de ingang naast het 

Veerhuis om aandacht te schenken aan 

deze regel. Tijdens deze controle bleek 

niet iedereen op de hoogte te zijn van 

deze verkeersopzet.  

 

Voorwoordje Verkeer: Schoolstraat 

http://www.bstalente.nl/


Voor de veiligheid van al onze kinderen 

willen we u vragen om deze opzet wel 

te respecteren en na te leven. Lopen 

op de stoep is natuurlijk wel mogelijk. 

Een woordje van dank voor de 

postende (verkeers)ouders. 

 

 

 

Deze weken zijn Alyssa, Charlie, Jente 

en Chloë begonnen aan hun basis-

schooltijd op TaLente. We hopen dat 

ze zich snel thuis voelen op onze 

school. 

 

 

 

 

Beide groepen 8 zijn vorige week naar 

Avontura Technica op de Associate 

Degrees Academie geweest. Deze 

excursie was georganiseerd om 

kinderen verder kennis te laten maken 

met techniek. Zo hebben de kinderen 

via het spel minecraft leren program-

meren, hebben ze een robotarm laten 

bewegen en hebben ze met 

elektriciteitsdraden een poppetje 

gemaakt. Als ze dat poppetje tegen 

een batterij aan houden, gaat het 

lampje branden. Het was een mooie 

combinatie van techniekeducatie en 

ontspanning. Een woordje van dank 

aan de ouders die hebben gereden.

 

Onder begeleiding van een student aan de 

slag… 

 

 

 

Woensdag jl. was de eerste feestelijke 

activiteit ter gelegenheid van het 5-

jarig jubileum van TaLente. Via een 

filmpje in de klas zagen de kinderen 

dat meneer Jan de leerkrachten kwijt 

was en dat nog wel op een feestdag. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 gingen 

op zoek in en rondom het Gastelse bos 

om de leerkrachten te zoeken. 

 
Juf Sanne in een dubbelrol 

 

Na de pauze was het de beurt aan de 

groepen 5 t/m 8, die op zoek gingen in 

het centrum van Oud Gastel.  

Avontura Technica 

Vossenjacht 

Nieuwe TaLente(n) 



 

En weer 1 gevonden… 

 

Ook zij wisten alle “leerkrachten” te 

vinden en konden net voor regenbui 

terug naar school. Samen (met veel 

hulpouders; dankjewel!!) kunnen we 

terugkijken op een geslaagde ochtend. 

 

 

 

Op 31 oktober vond de 2e MR 

vergadering van dit schooljaar plaats. 

In deze vergadering werd gesproken 

over de bijlages bij het schoolplan, het 

sectorplan COVID, het afgesloten 

convenant met Stichting KOOG, het 

protocol leerlingverdeling en het 

wachtwoordbeheer bij kinderen.  

 

 

 

De oudervereniging van TaLente 

bestaat dit schooljaar uit Sanne Hinten 

en Floor Cartens (voor groep 1),  

Marieke v. Zuilichem en Susan 

Nagtzaam (voor groep 2), Maaike van 

Alphen en Linda Buckens (voor groep 

3), Vera Schoovers en Sonja Horsthuis 

(voor groep 4),  

Laura de Beukelaer en Heidi Taks  

(voor groep 5), Astrid Willemse en 

Heleen de Vet  (voor groep 6), Loes 

van Bergen en Marloes Stroop  (voor 

groep 7), Marja Aarden en Wendy 

Struijk  (voor groep 8). Mocht u ideeën 

of vragen hebben, dan kunt u altijd 

contact opnemen met één van de 

leden. 

 

 

 

Vanaf 7 november is de bibliotheek 

elke maandag open van 14.30 tot 

15.30 uur. U kunt dan (met uw kind uit 

groep 1, 2 of 3) een boek voor thuis 

lenen. Voor de kinderen alleen is de 

bieb open elke dinsdag van 10.00 tot 

12.00 uur en elke vrijdag van 11.00 tot 

12.00 uur. Vanzelfsprekend alleen 

tijdens schoolweken. 

 

 

 

 

Vorige week werd de jaarlijkse 

verlichtingsactie gehouden in groep 5 

t/m 8. Nadat in de klas aandacht was 

besteed aan het belang van 

zichtbaarheid in het verkeer, keurden 

de kinderen hun fiets op verlichting en 

reflectie onder begeleiding van de 

verkeerswerkgroep.  

Verlichtingsactie 

Bibliotheek 

Oudervereniging 

MR vergadering 



 

Het checken van de verlichting is 

natuurlijk maar de 1e stap. Het 

repareren van eventuele defecten is de 

volgende en we verwachten dat u 

hierin uw  verantwoordelijk neemt. 

Voor de volledigheid hieronder de 

eisen vanuit de Rijksoverheid: 

- wit of geel licht voor 

- rood licht achter 

- de lampen mogen niet 

knipperen 

- een rode reflector op de 

achterkant van de fiets. Dit mag 

geen driehoek zijn 

- witte of gele reflectoren op de 

wielen (velgen) of banden (geen 

spaakreflectoren) 

- 4 (amber)gele reflectoren op de 

trappers 

 

 

 

12 nov. Sint in Nederland 

15 nov. vergadering OV 

16 nov. leerlingenraad in gesprek met  

   wethouder 

19 nov. Sint in Oud Gastel 

22 nov. kwaliteitsforum 

23 nov. Sintactiviteit onderbouw 

24 nov. TaLente Nieuws 6 

25 nov. Borgesiusdag: kinderen vrij 
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