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Begin deze week bracht de Sint een 

bezoekje aan TaLente. We kunnen 

terugkijken op een mooie dag, waarin 

het verdwenen boek van de Sint 

centraal stond. Buiten werd de Sint 

onthaald door alle kinderen met een 

mooie welkom dans. Binnen was er 

surprise in de bovenbouw en bleek dat 

“Houten Klaas” en “Stijve Hark” achter 

de verdwijning van het reserveboek 

zaten. In een lichte motregen werd de 

Sint en zijn staf ’s middags weer 

uitgezwaaid. Namens TaLente een 

klein woordje van dank aan al degenen 

die meegewerkt hebben aan deze 

geslaagde dag.  
 

 
Tot volgend jaar… 
 

Op onze site staan veel foto’s van de 

diverse groepen en Sint-activiteiten. 

Zeker de moeite van het bekijken 

waard.  

 

 
 

En na het vertrek van de Sint 

schakelen we in het onderwijs weer 

meteen door naar de Kerst. De school 

is inmiddels weer in Kerstsfeer (dank je 

OV!) en deze week ontving u via Social 

Schools al een eerste inkijk in het 

programma. Hieronder volgen nog 

eens de hoofdlijnen: 

Ma 19 dec.  kerkbezoek alle groepen   

Woe 21 dec. knutselactiviteit met de 

hele school. Hulpouders kunnen zich 

inschrijven via Social Schools 

Do 22 dec kerstdiner 16.45 – 18.15. 

Binnenkomst via draaideur. 's Avonds: 

Groepen 1 t/m 4 worden opgehaald in 

de klassen via de draaideur vanaf 

18.10u. De leerlingen van groep 5 t/m 

8 worden met de leerkracht, via de 

draaideur, naar buiten gebracht.  

Vrij 23 dec. 12.00 uur Kerstvakantie 

 

 

 

Woensdag kregen de kinderen uit 

groep 8 de jaarlijkse voorlichting van 

bureau HALT, gerelateerd aan de 

periode van vuurwerk. Wat zijn de 

regels? Wat zijn de gevaren? Wat is de 

relatie met bureau HALT? Deze keer 

Voorwoordje Kerst 

NOS Jeugdjournaal 

http://www.bstalente.nl/


was de voorlichting extra speciaal. Het 

NOS jeugdjournaal kwam op bezoek 

om hier een reportage van te maken. 

Deze is inmiddels al te zien geweest in 

de uitzending van woensdagavond, 

maar is ook terug te vinden op onze 

site en op 

https://youtu.be/YD5B48Q9yM0 

 
Compleet met een interview… 

 

 

 

De oudergesprekken werden dit jaar 

voor alle groepen in november 

gehouden. Mocht u suggesties hebben 

om deze gesprekken nog verder te 

verbeteren, dan horen we die graag! 

 

 

 

Op vrijdag 25 november was de jaar-

lijkse Borgesiusdag, deze keer georga-

niseerd in Oud Gastel. Alle personeels-

leden van de stichting volgden een 

lezing over nieuwsgierigheid, waarna 

er 2 rondes met workshops werden 

gegeven. Na een afsluitend team-

gesprek kon worden teruggekeken op 

een geslaagde dag, met o.a. TaLente 

als trotse gastheer. 

 

 
 

Vorige week was er een reguliere 

vergadering van de leerlingenraad. Na 

een terugblik op de bovenschoolse 

Kinderraad van Babet over wereld-

burgerschap, sloot meneer Berry aan. 

Hij vertelde over zijn werk en de 

leerlingenraad vertelde over hun taak 

en bezigheden. Samen maakten ze 

afspraken over de scheiding van het 

afval en het ophalen ervan. Later 

kwamen de diverse activiteiten van 

deze drukke periode ter sprake. Wat 

ging goed en wat kan een volgende 

keer beter. Mooi om op deze manier 

de school weer net een stukje beter te 

maken. 

 

 

 

Deze weken zijn Maes, Feline en Dex 

begonnen aan hun TaLentetijd in 

groep 1. Daarnaast is juf Mandy 

(Heijnen) begonnen aan haar stage als 

onderwijsassistent in groep 3. We 

hopen dat ze zich allemaal snel thuis 

voelen op onze school. 

 
               Juf Mandy 

 

Nieuwe TaLente(n) 

Borgesiusdag 

Oudergesprekken 

Leerlingenraad 



 

 

 

11 dec. ESS Obstaclerun 

12 dec. ouderavond gr. 8 B 

   afsluiting verlengde schooldag gr. 5 

   MR vergadering 

13 dec. oudergesprekken gr. 8 B 

19 dec. bezoek kerk Kerstmis 

   gr. 1-2 B naar Meeshoeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 dec. Kerstknutselochtend 

22 dec. Kerstactiviteiten 

   Kerst gala diner  

23 dec. TaLente Nieuws 8 

   start Kerstvakantie 12.00 uur 

26 dec t/m 6 jan. Kerstvakantie 

9 dec. bekendmaking Nieuwjaarswens 
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