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Op een andere dag dan u van ons 

gewend bent, ontvangt u de nieuwe 

TaLente Nieuwsbrief. Morgen zijn de 

kinderen vrij i.v.m. de Borgesiusdag, 

die dit jaar in Oud Gastel plaats vindt. 

De school is momenteel in de ban van 

de Sintperikelen. Sinterklaas heeft deze 

week getrakteerd om de naam van de 

nieuwe stoomboot te vieren: “De 

Stoomboot”. Woensdag gaven 

TaLente-moeders (en één opa) een 

voorstelling aan de kinderen van groep 

1 t/m 5, de peutergroep van SKOOG 

en de onderbouw van de Linde. De 

kinderen genoten met volle teugen: 

Dank je wel voor de mooie 

voorstelling!    

 

 

 

 

 
 

Volgende week staan de ouderge-

sprekken in groep 1 t/m 8 op de 

agenda. Vanuit de tevredenheid 

enquêtes bleek dat veel ouders de tijd 

tussen de kennismakingsgesprekken 

en de rapportgesprekken in februari te 

lang vonden. Mede door dit signaal 

vinden nu oudergesprekken in 

november plaats (in groep 1-2 was dit 

al het geval). Inmiddels heeft u de 

inschrijflink al ontvangen en zijn de 

gesprekken voorbereid. We willen u 

alvast wel meegeven dat: 

- het welbevinden van het kind en 

de sfeer in de groep besproken 

wordt 

- er op dit moment nog geen rap-

port is; wel zullen we u bijpra-

ten over eventuele opvallende 

zaken in resultaten en zullen we 

wat werk van de kinderen laten 

zien 

- de kinderen van groep 7-8 bij 

de gesprekken verwacht worden 

- in groep 8 de stand van zaken 

wat betreft advisering Voort-

gezet Onderwijs besproken 

wordt 

Alvast goede gesprekken gewenst! 

Voorwoordje Oudergesprekken 

http://www.bstalente.nl/


 

 
 

Maandag was de afsluiting van de 

verlengde schooldag activiteit “de 

Verffabriek” voor de groepen 4. Trots 

lieten de jonge kunstenaars hun werk 

zien in een echte tentoonstelling. 

Volgende week is de afsluiting van 

groep 6, een week later de dans-

afsluiting van groep 5. 

 
Schilderijen en diverse technieken…  

 

 

 

In de media komen er steeds meer 

geluiden van ouders met financiële 

problemen. Dit is in Oud Gastel niet 

anders dan in de rest van Nederland. 

Ouders / verzorgers kunnen over deze 

problematiek altijd contact opnemen 

met: Hulp bij financiële zorgen van  de 

gemeente Halderberge.  Hier  wordt 

dan gekeken of de gemeente  kan 

helpen een budgetplan te maken en 

wordt nagegaan of er regelingen zijn 

waar nog geen gebruik van wordt 

gemaakt. Wilt u meer hierover weten? 

Dan kunt u contact opnemen via het 

algemene telefoonnummer 140615, of 

via de website 

https://www.halderberge.nl/rondkome

n-met-inkomen. Via de website is veel 

informatie te krijgen over minima-

regelingen. 

Heeft u hulp van school nodig? U kunt 

altijd contact opnemen met de 

leerkracht van uw kind of iemand van 

het MT. Vanzelfsprekend gaan we 

discreet met deze informatie om. 

 

 

 

 
 

Zoals u weet gaan om 8.20 uur de 

deuren open voor de inlooptijd. Om 

8.30 uur gaat de bel, waarna we als 

school ook echt willen beginnen. We 

merken echter dat er na 8.30 uur nog 

steeds kinderen binnenkomen. Dit is 

storend voor de les, maar ook niet fijn 

voor uw kind.  

Helpt u mee om  

uw kind op tijd in  

de klas te krijgen?  

Alvast bedankt.  

 

 

 

Woensdag werd groep 5b verrast door 

JOGG-regisseur Lotte en  buurtsport-

coach Mitchel. De groep had de kraan-

waterchallenge in de gemeente 

Halderberge gewonnen. Tijdens de 

kraanwaterweek van 26 september t/m 

2 oktober hebben zij extra water 

Gewonnen! 

Te laat? 

Verlengde schooldag 

Financiën 



gedronken in de klas, samen een 

kraanwaterposter gemaakt en hebben 

ze samen afgesproken dat zij op 

woensdag alleen nog maar water 

drinken op school. De prijs: voor elk 

kind een waterbidon, die toepasselijk 

via een beweegparcours gevuld werd. 

Gefeliciteerd! 

 

De winnaars met hun verdiende prijs… 

 

 

 

In juli schreef de toenmalige leerlin-

genraad een brief naar het College van 

Burgemeester en Wethouders over hun 

zorgen over de hangplek en de par-

keerplaats naast de school. Vorige 

week woensdag kwamen wethouder 

Sharona en adviseur veiligheid Ellen 

langs om met hen in gesprek te gaan. 

De oude en de nieuwe leerlingenraad 

kwamen aan het woord en gaven aan 

wat ze hebben meegemaakt, wat hun 

gevoel erbij was en wat mogelijke 

oplossingen zouden zijn. Samen werd 

er in ieder geval afgesproken om: 

- over ervaringen te praten met 

ouders of leerkrachten 

- elkaar te helpen wanneer dit 

nodig is 

- te melden als er iets gebeurt bij 

de leerkracht of ouders 

- geen zaken op te ruimen die 

gevaarlijk zijn, maar dit te 

melden 

De zorgen worden meegenomen naar 

het gemeentelijk overleg en we 

houden korte lijntjes over de mogelijke 

oplossingen.  

Ook werd nog even ingezoomd op een 

stukje jongerenparticipatie, wat vorig 

schooljaar is opgestart. 

 

Een mooi gesprek op initiatief van de raad… 

 

 

 

Op 5 december brengt de Sint zijn 

jaarlijkse bezoekje aan TaLente. Om 

8.45 uur zal hij met zijn Pieten welkom 

geheten worden op het voorplein. U 

bent van harte uitgenodigd om hierbij 

aan te sluiten. Op 6 december worden 

de kinderen gewoon om 8.30 uur op 

school verwacht. 

 

Sinterklaas 

Hangplek 



 

 
 

Dinsdagavond vond de eerste bijeen-

komst van het kwaliteitsforum plaats. 

Twee keer per jaar gaat de school in 

gesprek met deze groep ouders over 

de kwaliteit en ontwikkeling van de 

school. Na de gebruikelijke terugblik op 

de vorige bijeenkomst, werden deze 

keer de leerlingcijfers besproken, werd 

ingezoomd op de communicatie vanuit 

school naar de ouders en werd 

gesproken over de elementen van 

Wereldburgerschap. Wilt u meer weten 

over het kwaliteitsforum of heeft u 

belangstelling om hierbij aan te 

sluiten? We horen het graag van u.  

 

 

 

Ook in deze Nieuwsbrief aandacht voor 

het verkeer rondom de school. Na de 

(onaangekondigde) controle op fietsers 

op de weg naar het parkeerterrein (zie 

vorige Nieuwsbrief), willen we u via 

deze weg vragen de Kiss-en-ride 

strook bij het wegbrengen alleen te 

gebruiken om uw kind af te zetten. 

Wilt u meelopen? Prima, maar dan 

graag uw auto even parkeren in een 

parkeervak. Op deze manier wordt de 

doorstroming  

(en dus ook de  

veiligheid voor  

de kinderen)  

vergroot.  

Alvast bedankt! 

 

 

 
 

Deze week zijn 4 stagiaires onderwijs-

assistent begonnen aan hun periode 

op TaLente. In de volgende Nieuws-

brief zullen wij hen aan u voorstellen.  

Ook is Lotte begonnen aan haar 

basisschooltijd in groep 1. We hopen 

dat ze zich allemaal snel thuis voelen 

op onze school! 

 

 

 

 

25 nov. Borgesiusdag: Kinderen vrij  

28 nov. start blok 4 KiVa 

   Bovenschoolse Kinderraad 

28 nov. 1 dec. ouderavond gr. 1-8 

29 nov. afsluiting verl. schooldag gr. 6 

29-30 nov. 2 dec. inloop groep 1-2  

   thema Sinterklaas 

1 dec. leerlingenraad 

5 dec. Sint op school 

9 dec. spelletjesmiddag gr. 1-8 
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