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In verband met de studiedag van 

vrijdag 24 maart ontvangt u deze 

TaLente Nieuwsbrief op een donder-

dag. Een drukke tijd vol activiteiten 

breekt aan. Zo gaan we richting Pasen 

en begint vandaag de Sponsoractie 

een eitje voor een karweitje voor “de 

vrienden van Paulus”. Dinsdag komt de 

onderwijsinspectie en ook staan 

diverse Paasactiviteiten voor de deur. 

Kortom: hectiek, maar ook veel 

gezelligheid! 

 

 

 

Op onze school houden we elk jaar een 

sponsoractie voor een goed doel. Op 

deze manier willen we onze kinderen 

meegeven dat je samen veel kunt 

betekenen voor een ander. Dit jaar 

hebben we gekozen voor de stichting 

''Vrienden van Paulus''. Deze stichting 

biedt op kleine schaal financiële hulp 

aan de ''stille'' armen in de gemeente 

Halderberge. Een probleem wat vaak 

benoemd wordt, maar niet altijd 

zichtbaar is. Meer informatie hierover 

kunt u vinden op: www.vrienden-van-

paulus-stichting.nl 

Deze week hebben de kinderen een 

voorlichting gekregen van Jos Dekkers, 

een vrijwilliger van deze stichting. 

 

Meneer Jos vertelt over de stichting… 
 

Vandaag krijgen de kinderen een 

sponsorformulier mee, met daarop 

aanvullende informatie. Het is de 

bedoeling dat de kinderen op zoek 

gaan naar sponsoren, denk hierbij aan 

familie, buren, vrienden etc.. Als 

tegenprestatie zullen de kinderen in de 

week van 3 april een kwarweitje gaan 

doen voor een ander: ''(Paas)Eitje voor 

een karweitje'' dus. Ze gaan o.a. aan 

de slag bij verschillende verenigingen 

in het dorp, om zo ook kennis te 

maken met vrijwilligerswerk. Op de 

sponsorkaart kan een bedrag worden 

ingevuld. Dit bedrag kan contant 

worden meegegeven aan de kinderen 

of worden overgemaakt via de QR-

Code op het blad. 

Voorwoordje 

Sponsoractie 

http://www.bstalente.nl/


De sponsorkaart en het opgehaalde 

geld moeten uiterlijk dinsdag 4 april in 

een gesloten envelop worden ingele-

verd bij de groepsleerkracht. Op 

dinsdag 11 april wordt het totaal-

bedrag bekend gemaakt en overhan-

digd aan stichting Vrienden van Paulus. 

We hopen dat u deze actie 

ondersteunt en de kinderen helpt een 

mooi bedrag op te halen. 

 

 

 

 

Vanmiddag was de bijeenkomst met de  

leerlingenraad die in het teken van de 

verkeersomgeving van Futura zou 

staan. Door omstandigheden kon dit 

niet gebeuren met de leerlingenraad 

van de Linde, waardoor nu de afstem-

ming op een later tijdsstip gaat plaats-

vinden. De kinderen hadden, na goed 

overleg met hun klas, een mooi over-

zicht van de verkeersproblematiek 

rondom Futura. Op maandag 3 april 

wordt dit overzicht gedeeld met de 

verkeerswerkgroepen van de 2 

scholen, waarna de terugkoppeling 

volgt naar de gemeente. We houden u 

op de hoogte! 

 

 

 

 

Maandag 20 maart hebben de groepen 

5 een bezoek gebracht aan Jet & Jan. 

Dit vond plaats in het lokale museum 

“In de drie Snoeken” in het kader van 

cultureel erfgoed. De kinderen hebben 

hier ervaren hoe het leven er in 1910 

uitzag. Ze hebben geschreven met een 

griffel en een lei, hebben in een 

bedstee gezeten, met de hand de was 

gedaan en zelf koffie gemalen. Die 

gemalen koffie mocht zelfs mee naar 

huis. Een mooie combinatie van leren 

en ervaren op locatie! 

 
Geen Chromebook meer nodig… 

Verkeer 

Jet en Jan 



 

 

 

Afgelopen donderdag is meneer Bob 

van stichting Halt langs geweest om 

het te hebben over online-gedrag. Zo 

ging hij met de kinderen in gesprek 

over de voordelen en nadelen van 

Social Media. Wat is strafbaar en wat 

niet? En wat zijn de gevolgen hiervan? 

Een leerzame voorlichting over een 

fenomeen waar de kinderen dagelijks 

mee te maken krijgen. 

 

Groep 7 luistert aandachtig… 

 

 

 

Op dinsdag 28 maart komt de 

Inspectie van het Onderwijs naar onze 

school voor een thema-onderzoek. Met 

dit onderzoek halen zij informatie op 

over de algehele kwaliteit van het 

onderwijs. Dit onderzoek gaat over de 

kwaliteit van extra ondersteuning. De 

inspecteur spreekt deze dag met 

medewerkers en leerlingen en haalt 

informatie op door een vragenlijst aan 

enkele ouders voor te leggen. De 

inspectie gaat conform de geldende 

AVG-regelgeving zorgvuldig om met 

persoonsgegevens, deze zullen niet 

herleidbaar zijn tot personen. De 

inspectie geeft in dit onderzoek geen 

oordeel over de school. Wel wordt 

gesproken over de bevindingen van de 

dag. Die zullen we met u delen in een 

volgende Nieuwsbrief. Ook al brengt 

zo’n bezoek altijd een stukje spanning 

met zich mee, toch kijken we er ook 

naar uit. We laten graag zien waar we 

mee bezig zijn en zijn benieuwd waar 

we onszelf kunnen verbeteren. 

 

 
 

Afgelopen maandag kwam de opa van 

Sylven en Emmée aan alle kleuter-

groepen uitleg geven over een hijs-

kraan. Vol bewondering hebben de 

kleuters gekeken en geluisterd. Ze 

hebben o.a. geleerd hoe het komt dat 

een hijskraan niet om kan vallen en 

hebben zelfs allemaal nog even plaats 

mogen nemen in de hijskraan zelf! Op 

het teken van de kinderen ging de 

kraan omhoog en omlaag. Daarnaast 

zijn er ook nog andere voertuigen op 

bezoek geweest, zoals een camper en 

een Jeep. Volgende week mogen alle 

ouders tijdens de inloop nog even 

binnen kijken naar alles wat er rondom 

het thema gedaan is. 

 
Wat is hij hoog!!! 

Thema vervoer 

Voorlichting HALT 

Bezoek inspectie 



 

 

 

Door het continurooster blijven de 

kinderen 4 dagen in de week over in 

hun klas. De keuze van de inhoud van 

de lunch ligt in eerste instantie bij u als 

ouder. We willen u wel vragen dit 

bewust te doen. Kinderen eten met 

elkaar en zien ook wat andere kinderen 

eten. Een snoepje erbij kan natuurlijk, 

maar goede voeding geeft je kind de 

perfecte basis om vol energie de 

schooldag door te komen. Op de site 

www.trommelzonderrommel.nl kunt u 

hier meer over lezen. 

 

 

 

 

Deze weken zijn Leah, Elynn en Kyani 

gestart aan hun basisschooltijd. We 

hopen dat ze zich snel thuis gaan 

voelen op TaLente. 

 

 

 

 

26 mrt. start zomertijd 

27 mrt. start KiVa blok 8 

27-28-29-30 mrt. inloop gr. 1-2 

28 mrt. bezoek onderwijsinspectie 

   vergadering OV 

30 mrt. Gastlessen week van het geld 

   theorie-examen gr. 7 

   Paaseieren versieren WoZoCo 

   gr. 3-4 bezoek Onder de toren als   

   start thema restaurant  

31 mrt. op voeten en Fietsen dag 

week 14 Eitje voor karweitje 

4 apr. laatste dag inleveren sponsor 

5 apr. ouderen op bezoek in gr. 1-2 

   Toine Aarsen schoolvoetbal 

6 apr. Paaspad en escape room 

   TaLente Nieuws 14 

7 apr. Goede Vrijdag: kinderen vrij  

10 apr. Tweede Paasdag 
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