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Zo start je een dag op in een mooi 

winters sneeuwlandschap en zo is het 

weer net zo snel verdwenen. Het lijkt 

allemaal al weer lang geleden, maar 

toch willen we u nogmaals het 

allerbeste wensen voor 2023. Laten we 

er samen weer iets moois van maken! 

 

 

 

Op maandag van 14.30 uur tot 15.30 

uur is voor kinderen en ouders de 

bibliotheek open. U kunt dan binnen-

lopen om een boek voor thuis te lenen. 

De bibliotheek is te vinden aan de 

bovenkant van de rode trap. Tot snel!  

 

 

 

 

Een nieuw jaar betekent nieuwe 

voornemens en nieuwe wensen. Voor 

Lyam kwam zijn TaLentewens uit. Hij 

wenste oliebollen eten met zijn hele 

klas. In een filmpje zagen de kinderen 

dat meneer Berry deze voor de hele 

school bestelde, aangezien het toch 

een feestjaar is. Op maandag 9 januari 

werden deze bezorgd door bakkerij 

van Hees. Een heerlijke onverwachte 

traktatie voor alle kinderen!  

 
Lyam mocht ze rond brengen… 

 

 

 

De activiteiten op onze school worden 

voor een groot deel georganiseerd 

door de Oudervereniging. Als ouder 

van onze school bent u vanzelf lid 

hiervan. Deze activiteiten worden 

betaald uit uw vrijwillige ouderbij-

drage. Hierover heeft u in oktober een 

brief ontvangen. Mocht u deze vrijwil-

lige bijdrage vergeten zijn over te 
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maken, dan willen we u vragen dit 

alsnog te doen. De hoogte ervan en 

het rekeningnummer kunt u vinden in 

de schoolgids op onze website. 

Mocht u overigens ideeën hebben voor 

activiteiten, dan kunt u dit altijd mailen 

naar: secretarisovtalente@gmail.com   

Alvast bedankt! 

 

 

 

Gisteren kwam de leerlingenraad weer 

bij elkaar. Deze keer waren Floor en 

Laura van de Oudervereniging te gast. 

Zij legden uit wat zij doen op school en 

waren erg benieuwd naar de 

ervaringen van de kinderen bij de 

diverse activiteiten. Er kwam een mooi 

gesprek op gang waar we zeker verder 

mee kunnen. Daarna werden allerlei 

ideeën opgehaald, welke we de 

komende periode gaan onderzoeken 

op haalbaarheid. Dinsdag gaat Roos al 

op bezoek bij de vrijwilligers van s.c. 

Gastel om de eerste concrete stappen 

te maken. 

 

 

 

Op donderdagochtend 12 januari 

kregen beide groepen 8 bezoek van 

theatergroep ‘Helder’. Op een 

pakkende manier en in de tijdgeest 

van nu, werden verschillende actuele 

thema's behandeld. In meerdere 

scenes werden de leerlingen 

geconfronteerd met zaken als roken, 

alcohol, gamen en groepsdruk. Zeker 

met het oog op het Voortgezet 

Onderwijs en het ontwikkelen van het 

(puber)brein, kan verslaving en 

groepsdruk van grote invloed zijn. Wat 

kan je verwachten van de omgeving 

om je heen? Wat wil je zelf en hoe 

voorkom je dat je dingen gaat doen 

die je helemaal niet wil? Vragen en 

situaties die heel reëel zijn in deze tijd. 

Het was een interactieve voorstelling 

waarin de kinderen werden betrokken 

bij de scenes. Na afloop in de klas 

werd nog even gesproken over deze 

voorstelling en het was duidelijk dat dit 

een positieve indruk had gemaakt. Nu 

volgt de moeilijkste deel: Ook echt 

concreet maken in te nemen keuzes.

 

 

 

 

 

23 jan. start verl.schoold. gr. 8 

24 jan. start verl.schoold. gr. 3 en 4 

26 jan. Vergadering Oudervereniging 

30 jan. start blok 6 KiVa 

   MR vergadering 

31 jan. studiedag; kinderen vrij  

2 feb Kunstmenu gr. 7-8 

3 feb. TaLente Nieuws 10 

Belangrijke data 
Helder theater  

Leerlingenraad 


