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Beste ouders/verzorgers,
Teamnieuws: Meester Jasper Buit moest zich deze week ziek melden. Hij had griepverschijnselen. Wat fijn, dat
juf Rika van Halteren wilde invallen in haar ‘oude’ klasje. Rika is vorig jaar met prepensioen gegaan, maar wil
ons nog wel eens komen helpen als er een teamlid ziek is. Nogmaals, bedankt Rika!!
Leerlingnieuws: We kregen deze week een bericht van Esmiralda, de moeder van Arter. Arter is deze week
weer opgenomen in het WKZ. Hij had de week ervoor wat klachten. Na onderzoek bleek dat hij onder zijn
stembanden een vernauwing had van 70%. Dit werd veroorzaakt door een bacterie. Inmiddels is Arter weer
thuis. Wilt u hem een kaartje sturen? Zijn adres is : Arter Nijenhuis, Zanglijster 109, 3752 MG. We bidden de
Here dat Hij bij Arter en zijn familie zal zijn.
Nieuwe leerlingen: Na de herfstvakantie komen Djamilia van Diermen, Tabakskamp 35 en Finn Ruizendaal,
Huurdemanskamp 36, bij ons op school. Wij heten deze ‘oudste’ kinderen welkom en hopen dat zij een
gezellige en leerzame tijd bij ons op Het Talent zullen hebben.
Studiedag 10 oktober: We kijken met elkaar terug op een leerzame studiedag. Het onderwerp was omgaan
met meer-en hoogbegaafden. Dit schooljaar volgen er 3 leerkrachten een training tot talentbegeleider en Clara
(onze IB-er) en ik volgen ook een scholing rond dit onderwerp. Het uiteindelijke doel is het opzetten van een
plusklas op onze eigen school. We houden u op de hoogte.
Oversteekplaats: Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van onze school. Iedereen ziet graag dat de
omgeving van onze school overzichtelijk en veilig is. Toch wordt onze schoolomgeving soms als onveilig
ervaren. Er wordt soms te hard gereden bij de oversteekplaats. Bij regenachtig weer is de schoolsituatie ook
onoverzichtelijk, want dan is er (te) veel (auto)verkeer in een doodlopende straat. We gaan in gesprek met de
gemeente voor eventuele aanpassingen, die de schoolomgeving veiliger zullen maken.
Zinus: Fijn, we kunnen bijna overstappen op Zinus. Via deze app kunnen we u informeren en ook
weer foto’s versturen van leuke activiteiten op school. Na de herfstvakantie is er een scholing voor
de leerkrachten en in de 2e week na de herfstvakantie ontvangt u een uitnodiging in uw mailbox.
Hierin staat beschreven hoe u de app kunt downloaden en vindt u ook uw eigen inloggegevens.
We wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie toe !!
Met vriendelijke groet,
Willy Bos, Dir. GBS Het Talent

Agenda

Data

Herfstvakantie

22 tm 26 oktober

Luizencontrole

29 oktober

Dankdag – kinderen vrij -

7 november

Inloopspreekavond

22 november

