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De ouderavonden van groep 3 t/m 7 

en de adviesgesprekken van groep 8 

zitten er weer op. Hopelijk heeft u 

goede gesprekken gehad, die iets 

toevoegen aan het welbevinden en de 

groei van uw kind. Mocht u verbeter-

suggesties hebben dan horen we die 

graag. U kunt altijd binnenlopen, 

bellen of een berichtje sturen via Social 

Schools.  

 

 

 

Vorige week hadden we overleg met 

de gemeente Halderberge over de 

verkeersomgeving van de school. Dit 

naar aanleiding van de ervaringen van 

onze verkeersouders die afgelopen 

weken meerdere keren bij de ingangen 

van de school hebben gestaan. 

Gisteren hebben we de verkeers-

situatie besproken in de leerlingenraad. 

Zij gaan nu het gesprek aan met de 

klassen, zodat we ook de ervaring van 

de kinderen mee kunnen nemen. 

Hetzelfde gebeurt op de Linde, zodat 

we op 23 maart alle reacties bij elkaar 

kunnen leggen. Hierna volgt een 

bijeenkomst met de verkeersouders 

van beide scholen, waarna we de 

bevindingen weer kunnen bespreken 

met de gemeente Halderberge; alles 

om onze schoolomgeving zo veilig 

mogelijk te maken en te houden. 

 

 

 

 

Zoals u weet hebben we in ons 

gebouw een collectie kinderboeken van 

de bibliotheek Halderberge. Op maan-

dag na schooltijd is deze open voor 

ouders om met hun kind boeken uit te 

zoeken om te lenen voor thuis. U bent 

van harte welkom! 

 

 

 

 

Vorige week was er weer een 

spelletjesmiddag in de groepen 1 t/m 

3, waarbij de kinderen van de 

bovenbouw als begeleiding 
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fungeerden. Een mooie combinatie van 

samen spelen en begeleiden.  

 
Opperste concentratie… 

 

 

 

Deze weken zijn juf Yoni (van der 

Weerd) en juf Kyara (van Vlimmeren) 

begonnen aan hun stageperiode op 

TaLente in groep 6 en groep 8. We 

hopen dat ze zich snel thuis voelen op 

TaLente! 

 

juf  Yoni                         juf Kyara 
 

Jammer genoeg is juf Maaike Koreman 

gestopt als combinatiefunctionaris 

sport bij de gemeente Halderberge. Zij 

verzorgde in die functie de helft van 

onze gymlessen. Momenteel zijn SSNB 

en de gemeente Halderberge op zoek 

naar vervanging, maar ook in deze 

bedrijfstak valt het niet mee om aan 

personeel te komen. We hopen snel op 

een goede oplossing. Tot die tijd 

verzorgen de eigen leerkrachten beide 

gymlessen. 

 

 

 

Afgelopen weken stond het thema zorg 

centraal in de groepen 3-4. Zo was er 

op het leerplein een apotheek, spreek-

kamer en een heuse gipskamer te 

vinden. Als afsluiting bracht de 

ambulance een bezoekje aan groep 4 

(groep 3 was al eerder aan de beurt 

geweest). Op naar het volgende 

thema; het restaurant. 

 
Mooi voorbeeld van de buitenwereld in de 

school… 

 

 

 

13 mrt. MR vergadering 

16 mrt. voorlichting HALT gr. 8 

20 mrt. Jet en Jan gr. 5 

23 mrt. leerlingenraad  

   start Ramadan 

24 mrt. TaLente Nieuws 13 

   studiedag; gr. 1 t/8 vrij  

26 mrt. start zomertijd 

28 mrt. bezoek onderwijsinspectie 
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