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Voor u ligt alweer de laatste TaLente 

Nieuwsbrief van 2022. Een mooi 

moment om kort terug te blikken en 

ook weer vooruit te kijken. Een mooi 

TaLente-jaar, waarin we samen mooie 

dingen hebben bereikt. Zo bestaan we 

inmiddels 5 jaar en is er een nieuw 

schoolplan geschreven met plannen 

voor de komende 4 jaar. Door de 

financiële perikelen binnen de 

Borgesiusstichting moesten we terug 

naar 15 groepen en hebben we 

afscheid moeten nemen van juf Sylvia, 

juf Doka en meneer Waloe. Juf Anita 

ging met pensioen en meneer Martin 

koos voor een andere werkplek. 

Gelukkig vonden we in meneer Berry 

een waardige vervanger. In het begin 

van het jaar stond de wereld nog 

geheel in het teken van Corona, wat 

gelukkig steeds verder afnam. We zijn 

trots op het feit dat we in deze tijd 

(met tevens grote personeels- en 

vervangingstekorten in het onderwijs) 

geen enkele groep hebben moeten 

samenvoegen of zelfs naar huis 

hebben moeten sturen. Het was ook 

een jaar waarin we een mooie 

vooruitgang hebben geboekt in ons 

onderwijs met bijvoorbeeld het spelend 

leren en nieuwe elementen in het 

rekenonderwijs. Een jaar vol lief, maar 

ook van leed. Een jaar vol nieuwe 

contacten, maar ook van afscheid. We 

hopen dat iedereen van deze donkere, 

gezellige (maar voor sommigen ook 

erg moeilijke) dagen toch op zijn 

manier kan genieten. Wat het 

komende jaar weer gaat brengen en 

welke verrassingen 2023 voor ons in 

petto heeft, weten we (gelukkig) nog 

niet. Laten we net als alle voorgaande 

jaren de dagen maar gewoon dag voor 

dag beleven en ervan genieten. Maak 

er samen een gezellig, positief, 

gezond, gelukkig en TaLente-vol 2023 

van! 

 

 

 

 

Ondanks dat de feestdagen nog voor 

de deur staan, is de carnavals-
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commissie al bij elkaar gekomen om 

vooruit te kijken naar de scholen-

optocht. Op vrijdag 19 februari 2023 

“geven we ‘t de rumte” als we weer 

met een bonte stoet door Gastel lopen. 

Via deze weg geven we alvast de 

eerste informatie, zodat de echte 

fanatiekelingen hun eerste plannen al 

kunnen maken. De groepsleerkracht 

vormt samen met de klas een loop-

groep. Daarnaast blijft de mogelijkheid 

bestaan om zelf een groepje te vormen 

(loopgroep of wagen). Deze groepjes 

mogen thuis iets moois knutselen of 

bouwen voor de scholenoptocht. Zij 

worden uiteraard ook betrokken bij de 

klassikale knutselmomenten. Na de 

Kerstvakantie is er de mogelijkheid om 

het een en ander af te stemmen met 

de leerkracht van uw zoon/dochter, 

zodat de eigen gemaakte creaties 

aansluiten bij de groep.   

 

 

 

 

Ter gelegenheid van het 5-jarig be-

staan van TaLente werd de spelletjes-

middag van december in alle groepen 

gehouden i.p.v. alleen de groepen 1-2-

3. De hogere groepen assisteerden in 

de onderbouw, wat resulteerde in 

mooie contacten.   

 

Buiten speelden ze “ouderwetse” 

kringspelletjes, terwijl binnen gezel-

schapsspelletjes werden gespeeld. 

 

Een mooie activiteit waarin de sociale 

component van de school tot uiting 

kwam. 

 

 

 

In een eerdere Nieuwsbrief lieten we u 

al weten dat we als school ons 

Brabantse Verkeersveiligheids Label 

weer hadden behouden. Ook na een 

steekproef door de auditcommissie 

bleek TaLente alles op orde te hebben. 

Een mooi compliment, maar het blijft 

Spelletjesmiddag 

Verkeer: BVL 



vooral belangrijk dat we samen actief 

bezig blijven met de verkeersveiligheid 

en verkeerseducatie. 

 

 

 

Na 2 jaar niet toegekomen te zijn aan 

de geplande Kerstactiviteiten, genoten 

we dit jaar weer met volle teugen van 

Kerst op TaLente. Bijna het gehele 

programma was groepsdoorbrekend, 

zodat de oudere kinderen samen met 

de jongsten aan de slag waren.  

 

De week startte met een bezoek aan 

de kerk, waar bij de Kerststal het 

Kerstverhaal werd voorgelezen.  

 

’s Middags speelde groep 1-2 B het 

Kerstverhaal op zorgboerderij de Mees-

hoeve. 

 

Woensdag was er een Kerstknutsel 

ochtend, waarin alle kinderen samen 

creatief en behulpzaam bezig waren.  

Gisteren werd het sportief door middel 

van een Zweeds Kerst Loopspel.  

 

Vanaf 17.00 uur werd een Kerst-gala-

diner gehouden in de klassen.  

 

De kinderen en ouders werden welkom 

geheten door de Kerstman en een 

heus TaLente-orkest. 

Kerst 



 

Door het weer vond de geplande 

ouderborrel binnen plaats. Gelukkig 

vonden een aantal ouders de warme 

chocomel in de speelzaal. Er gaan al 

geluiden op om dit volgend jaar toch 

weerbestendiger te gaan organiseren. 

Dat gaat vast goed komen.  

 

 

 

Ook groep 5 heeft inmiddels hun 

verlengde schooldag activiteit 

afgesloten met een dansvoorstelling.  

 

In januari start het 2e blok met 

activiteiten voor groep 3 (beeldend), 4 

(fanfare) en 8 (Loop recording). Na de 

vakantie worden de brieven verstuurd. 

 

 

 

Op 12 december was de volgende MR 

vergadering. In deze vergadering werd 

de begroting voor 2023 doorgenomen 

en akkoord bevonden. De bijeenkomst 

met het kwaliteitsforum werd bespro-

ken, naast alle andere ontwikkelingen 

zoals de voortgangsgesprekken, het 

schoolbezoek van het CVB, de bijeen-

komst van de leerlingenraad met de 

gemeente, de KiVa monitor, de CO2 

meters en de BIOS-dag. 

 

 

 

Deze week is Elize gestart aan haar 

basisschooltijd op TaLente. Daarnaast 

had u nog de foto’s van 2 stagiaires 

tegoed. Juf Ola (Skrzypczak) loopt 

haar stage in groep 3, terwijl meneer 

Lucas (Vloedgraven) zijn stage loopt in 

groep 4 

 
 juf Ola   meneer Lucas 

 

 

 

26 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie 

9 jan. bekendmaking Nieuwjaarswens 

   start blok 5 KiVa 

9-12 jan. hoofdcontrole 

19 jan. leerlingenraad 

20 jan. TaLente Nieuws 9 
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