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Beste ouders/verzorgers, 

Teamnieuws: Hoera!! Juf Vera van groep 4 is zwanger. Zij en haar man Diederik verwachten binnenkort hun 
tweede kindje. Van harte gefeliciteerd! Wij wensen juf Vera een fijne zwangerschap toe. In groep 6 hebben we 
dit schooljaar een stagiaire. Zijn naam is Klaas van de Groep. Hij zit op de CHE in Ede. We wensen Klaas een 
fijne en leerzame tijd toe bij ons op school. 

Nieuwe leerlingen:  Een aantal ‘nieuwe’ gezichten in de instroomgroep. Ze komen al wat dagdelen oefenen en 
stromen deze maand of komen in oktober op school. Allereerst Daniël Veldhuizen, Eemlandia 24. Daniël is het 
broertje van Lukas (groep 6) en Naomi (groep 7). Lukas en Naomi zijn na de zomervakantie op onze school 
gestart en nu komt Daniël er ook bij. Ferry Hartog, J. Pieterszoon Coenstr. 10 en Isabeau Brouwer, Da 
Costastraat 23 stromen officieel in de maand oktober in. Ferry is de oudste uit het gezin en Isabeau is het zusje 
van Hijmen uit groep 4. Iedereen van harte welkom op Het Talent!! 

Kunstroute: Denkt u nog aan de Kunstroute? Vandaag of morgen kunt u een kijkje komen nemen en alle 
kunstwerken bewonderen.  

GSK (gezin-school en kerk): Het onderwerp dit schooljaar is “Dieren in de Bijbel”. We starten maandag 1 
oktober en de themaweek zal in alle kerken besloten worden met een kerkdienst. De oudste kinderen van elk 
gezin ontvangen volgende week vrijdag 28 september een boekje met allerlei informatie rond dit thema.  
 
Inloopspreekavonden : Om misverstanden te voorkomen willen we – net als andere schooljaren- de afspraken 
rond de inloopspreekavonden herhalen. Er zijn dit schooljaar drie inloopspreekavonden, waarop een leerkracht 
met een ouder kan spreken. Deze gesprekken duren ongeveer een kwartier. De leerkracht heeft op deze avond 
ruimte voor ongeveer zes gesprekken. U hoeft voor deze avonden als ouders zelf geen initiatief te nemen. De 
leerkracht nodigt u op één van deze avonden uit voor een gesprek. Mocht u tussentijds een leerkracht wensen 
te spreken, dan kunt u uiteraard altijd zelf contact opnemen met hem of haar. U vindt de emailadressen in het 
jaarboekje. Bij dringende zaken kunt u uiteraard ook telefonisch contact opnemen met de leerkracht. De 
inloopspreekavonden worden dit schooljaar gehouden op 3 okt, 22 nov, 26 maart. We hopen u op één van 
deze avonden te ontmoeten. Mocht het nodig zijn, dan kan de leerkracht ook (nog) extra spreekavonden 
inplannen. 
 
Luistergesprekken : Uw kind is ons een zorg..!  Wat fijn, dat er zoveel ouders gehoor gaven aan de oproep voor 
de luistergesprekken. U gaf informatie over uw kind(eren), wat het onderwijs zeker ten goede komt. Ik hoop 
ook dit schooljaar weer op een goede samenwerking en wisselwerking tussen u en de leerkrachten.  
 
Kindgesprekken: In de weken voor de herfstvakantie vinden er met alle kinderen gesprekken plaats. 
Kindgesprekken helpen de leerkracht om de onderwijsbehoeften van kinderen duidelijker in beeld te krijgen. 
Wat heeft dit kind nodig om tot leren te komen? Daarbij zijn kindgesprekken nuttig omdat ze de pedagogische 
relatie met de leerkracht versterken. Kinderen waarderen kindgesprekken omdat er serieus naar hen geluisterd 
wordt en tijd en aandacht aan hen besteed wordt. Dit gaat de motivatie van de kinderen zeker verhogen.  
 
Kleuterhek, renovatie toiletten en schilderwerk: We gaan een kleuterhek plaatsen op de hoek van het 
speellokaal. Daar waar nu vaak de kleuterfietsjes staan. Zo kunnen de kleuters veilig spelen en bestaat er niet 
meer de mogelijkheid om aan de wandel te gaan. Daarnaast gaan we alle toiletgebouwen renoveren. Bij de 
kleuters hebben we regelmatig last van lekkages en alles is sterk verouderd. Naast de buitenboel gaan we ook 
de grote hal bij de ingang van de school een verfbeurt geven.  
 
 

http://www.thomasencharles.nl/kindgesprekken-motivatie
http://www.thomasencharles.nl/kindgesprekken-motivatie
http://www.thomasencharles.nl/kindgesprekken-motivatie


 

 

2 

Er zijn en worden offertes aangevraagd bij verschillende bouwbedrijven en de planning is dat de 
werkzaamheden in de meivakantie plaatsvinden. 
 
Personeelsuitje – aanpassing jaarboekje-: Er staat een fout in het jaarboekje. Op vrijdag 28 september is ons 
personeelsfeest samen met bestuur en andere personeelsleden van de andere VVGO-scholen. In het 
jaarboekje staat dat we een continurooster draaien, maar dat klopt niet. We worden namelijk om 12:30 uur al 
op de Flevolaan verwacht. De school is daarom voor alle kinderen om 12:00 uur uit. 

Communicatie met ouders: We gaan van Parro over op de Zinus-app. De gratis versie van Parro is verlopen en 
de Zinus-app. kan pas na de herfstvakantie in werking worden gesteld. De communicatie verloopt dus tot de 
herfstvakantie via Parnassys. Daarna via de Zinus-app. U krijgt hier binnenkort nog meer informatie over. 

Alvast een fijn weekend toegewenst! 

Met vriendelijke groet, 

Willy Bos 

GBS Het Talent 

 

 

Agenda Data 

Kunstroute 14 en 15 sept. 

Gebedsochtend 28 sept. 

Personeelsuitje: alle kinderen ( groep 1 tm 8) 12:00 uur uit 28 sept. 

Inloopspreekavond 3 okt. 

Dag van de leraar 5 okt. 

Kindgesprekken alle groepen 8 tm 18 okt. 

Studiemorgen: alle kinderen vrij 10 okt. 


