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Beste ouders/verzorgers,
Teamnieuws: Juf Els moest zich deze week ziek melden. Ze heeft een virus op haar longen. Wat fijn,
dat juf Mirjam kan invallen. We hopen dat juf Els zich snel wat beter voelt en haar werk op school
weer kan oppakken.
Leerlingennieuws: Veel leerlingen moesten de afgelopen weken worden afgemeld. Buikpijn,
hoofdpijn, zere kelen en diarree. Beterschap iedereen!!
Verdeling kleuters: Zoals u weet loopt groep 1 aardig vol en gaan we na de meivakantie een aantal
kinderen ‘verhuizen‘ of laten instromen in de andere kleutergroep. Op de studiedag van afgelopen
dinsdag hebben de groepsleerkracht(en) een nieuw concept voorstel van de verdeling gemaakt.
Rekening houdend met de onderwijsbehoefte van alle kinderen uit de groepen 1 en 2. Dit voorstel
wordt binnenkort besproken met een aantal ouders, waarna de verdeling opnieuw wordt
vastgesteld. Hierbij houden we rekening gehouden met het volgende:  Alle kinderen moeten zo
optimaal mogelijk – op hun eigen niveau- kunnen functioneren.  We willen ons onderwijsaanbod
laten aansluiten bij de onderwijsbehoefte van alle kinderen.  Indien mogelijk geen kinderen uit
hetzelfde gezin in één groep. Juf Paulien zal desbetreffende ouders uitnodigen voor een gesprek om
onze plannen voor te leggen. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling
van uw kind(eren).
Aanmelding nieuwe leerlingen: In januari hielden we weer onze jaarlijkse “open dagen”. Iedereen
kon zonder afspraak de school binnen lopen en eventueel een kind opgeven voor het nieuwe
cursusjaar. Veel ouders en kinderen kwamen onze school bezoeken. In totaal hebben op dit moment
22 leerlingen (12 meisjes en 10 jongens) zich via hun ouders aangemeld op onze school. Daar zijn wij
natuurlijk erg blij mee.
Nieuwe school?: Op de open dagen kwamen er veel vragen over de nieuwe school in de
Rengerswetering. Zal de Ark of Het Talent naar de Rengerswetering verhuizen. Welke school en in
welk jaar de bouw zal starten is nog niet bekend. Er zal nog veel overleg tussen de besturen en
gemeente plaatsvinden, voordat daar een beslissing over genomen zal worden.
Onderhoud: De hal van de midden-en bovenbouw is geverfd. Het plafond, de kozijnen en deuren.
We zaten even in de rommel, maar het ziet er weer gelikt uit. In de meivakantie gaan we alle
toiletgroepen renoveren. De hele ruimte dus, nieuwe tegels, sanitair en schaamschotten. Het extra
kleuterhek (bij het speellokaal) wordt 19 februari a.s. geplaatst.
Te laat komen: Sommige kinderen lukt het niet om op tijd op school te zijn. Het lijkt onschuldig, maar
is dat ook zo? Het te laat komen is de leerkrachten, directie en ook sommige ouders een doorn in het
oog. Laatkomers missen een deel van de les en verstoren die voor anderen. Om duidelijkheid te
scheppen gaan we een protocol ‘ongeoorloofd te laat ’ opstellen. In dit protocol is het straks voor
iedereen helder hoe wij op Het Talent omgaan kinderen die regelmatig ongeoorloofd te laat zijn.

Rapport en spreekavond: Donderdag 7 februari ontvangen de kinderen hun eerste rapport van dit
schooljaar. U bent al op de hoogte via het ouderportaal van ParnasSys, ons administratiesysteem.
Hier kunt u al de resultaten van uw kinderen inzien. Heeft u (nog) geen inloggegevens of bent u ze
kwijt? Kom dan gerust even langs. Donderdag 14 februari is de spreekavond n.a.v. het rapport dat
uw kind(eren) hebben ontvangen. Op deze avond wordt u in de gelegenheid gesteld de vorderingen
van uw zoon of dochter te bespreken. Bij het rapport ontvangt u een brief en een opgavestrookje. Dit
strookje ontvangen wij graag retour op maandagochtend 11 februari. Het rooster krijgt u dan
dezelfde dag nog via de mail.
Met vriendelijke groet,
Willy Bos, Dir. GBS Het Talent
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