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En zo gaan we langzaam maar zeker 

richting carnaval. In Oud Gastel zijn de 

eerste voorbereidingen al zichtbaar, zo 

is ook de carnavalsvlag al gehesen op 

het TaLente-plein. In de klassen 

vinden de voorbereidingen voor de 

scholenoptocht plaats en is de 

werkgroep bezig met de invulling van 

het schoolprogramma. Dit jaar komt 

ook de educatie kant in de klassen 

voorbij in diverse activiteiten en 

worden bezoeken gebracht aan diverse 

bouwclubs. Het is natuurlijk de 

bedoeling dat de jeugd in de toekomst 

de carnavalstraditie gaat overnemen. 

Via Social Schools wordt u op de 

hoogte gehouden van de ontwik-

kelingen en het programma. Zet in 

ieder geval de scholenoptocht alvast 

maar in uw agenda: vrijdag 17 februari 

met vertrek om 13.11 uur.  

 

 

 
 

Vorige week startte het 2e blok van de 

Verlengde Schooldag. Groep 3 ging 

aan de slag met vilten onder begelei-

ding van Viltse Zaken. Door de vele 

aanmeldingen is er gekozen om de 

lessen te splitsen in 2 x 4 lessen. 

Groep 4 is gestart met muziek onder 

begeleiding van de Gastelse fanfare, 

terwijl groep 8 (aangevuld met 

kinderen uit groep 7) eigen muziek 

gaat maken in Loop Recording onder 

begeleiding van APK Music. Veel 

plezier! 

 

 
 

Er is geen sneeuw, maar het is best 

koud om buiten te spelen. Dan is er 

niets lekkerder dan warme chocomelk! 

Groep 1-2 smult er van! 

 

Juf Angelique schept de chocomelk uit… 

Voorwoordje Verlengde schooldag 

Chocomelk! 

http://www.bstalente.nl/


 

 

 

Groep 7 en beiden groepen 8 hebben 

op donderdag een VR workshop gehad 

in het kader van het Kunstmenu. In 

“Beam it up!” werd er eerst op het 

schoolplein een 360 graden foto ge-

maakt waar de leerlingen op stonden. 

Vervolgens hebben de leerlingen op 

papier speeltoestellen getekend die ze 

in de toekomst (over 100 jaar) op het 

schoolplein kunnen hebben. Die 

tekeningen werden op het schoolplein 

geplaatst met behulp van een speciaal 

programma, waarna ze het schoolplein 

met een VR bril konden bekijken. 

Volgende week is groep 6-7 aan de 

beurt voor deze gave workshop! 

 
Zelf het resultaat bekijken door de VR bril… 

 

 
 

 

 

Dinsdag stond de studiedag in het 

teken van traumasensitief onderwijs. 

Het leven van een kind gaat lang niet 

zoals we het ze zouden gunnen. Ze 

kunnen van alles meemaken, wat kan 

uitgroeien tot een trauma. Deze 

kinderen hebben vaak moeite met het 

reguleren van emoties en gedrag en 

het vertrouwen in zichzelf en anderen. 

Daardoor kan het zijn dat ze moeilijker 

tot leren komen. Door hier met andere 

ogen naar te kijken kunnen we als 

school beter aansluiten bij de 

onderwijsbehoeftes van deze kinderen. 

Deze scholing krijgt in latere 

studiedagen een vervolg. 

 

 

 

Deze week was er weer een MR 

vergadering. In deze vergadering werd 

gesproken over de temperaturen in en 

de materialen van de sporthal van het 

Veerhuis. Daarnaast werd 

vooruitgeblikt op de komst van de 

onderwijsinspectie die binnenkort op 

themabezoek komen. Dit themabezoek 

gaat over de kwaliteit van de 

ondersteuning in het kader van 

Passend Onderwijs. Daarnaast werd er 

teruggeblikt op de MR/GMR 

bijeenkomst en werd de jaarplanning 

van de MR aangepast. 

 

 

 

De groepen 3 hebben inmiddels kern 6 

afgerond en dat betekent dat de kinde-

ren alle letters hebben geleerd! Dat is 

een prachtige mijlpaal en dat moet ge-

vierd worden met een feestje! 

MR 

Letterfeest 

Beam it up 

Studiedag 



Woensdag was er daarom het letter-

feest in groep 3. Leuke (en lekkere) 

activiteiten met letters, waarna 

iedereen zijn/haar letterdiploma in 

ontvangst mocht nemen. Gefeliciteerd! 

 
Cake versieren met letters… 
 

 

 

Het thema in groep 3-4 is momenteel 

gezondheid. Het leerplein is een waar 

medisch centrum, compleet met 

apotheek en gipskamer. Voor de 

groepen 3 is de ambulance al op 

bezoek geweest. Op woensdag 1 

maart volgt dit bezoek voor de 

groepen 4.  
 

 

 
 

Casper en Luca namen deze periode 

deel aan de Junior Lego league, 

georganiseerd door het Junior College 

Halderberge. In een team met leerlin-

gen van andere basisscholen en het 

Markland College waren ze in eerdere 

lessen goed voorbereid in het bouwen 

met technisch lego en programmeren. 

Vrijdag was de landelijke finale op het 

Techniekcollege in Rotterdam. Dit was 

meteen de afsluiting van dit 

interessante project.  

  

Casper en Luca tijdens de finale… 
 

 

 

Vorige week vrijdag hebben de groe-

pen 5 en 6 een virtuele rondleiding 

gekregen door het Rijksmuseum van 

Oudheden (in Leiden). Via een Teams-

verbinding kregen ze een uur volop 

uitleg over het tijdperk van de Romei-

nen. De rondleiding werd afgewisseld 

met een aantal opdrachten, die 

meteen werden besproken. Ook was er 

volop ruimte om vragen te stellen. Het 

was erg interessant om ook eens via 

deze weg informatie te krijgen. 

Kinderen mogen gratis naar binnen in 

dit museum, dus mocht u het een keer 

interessant vinden, dan is het mis- 

Lego league 

Virtueel museumbezoek 

Thema gezondheid 



schien een leuke overweging om te 

gaan. 

 
Fanatiek bezig met de tekenopdracht… 

 

 

 

Deze weken zijn Kai, Tom, Emma en 

Fedde gestart aan hun basisschooltijd 

op onze school. Welkom en we hopen 

dat ze zich snel thuis voelen op 

TaLente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 feb. start carnavalslessen gr. 5-8 

6 t/m 10 feb. inloop gr. 1-2 ridders 

8 feb. voorleeswedstrijd Halderberge 

9 feb. kunstmenu gr. 6-7 

10 feb. gr. 8 bezoekt bouwclub Nol 

   laatste dag opgave jeugdprotocol 

   rapport 3 t/m 8 mee naar huis 

13 feb. bekendmaking jeugdprotocol 

15 feb. klassenbezoek jeugdprotocol 

   en VAZ 

17 feb. TaLente Nieuws 11 

   carnaval op school 

20 t/m 24 feb. carnavalsvakantie 
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