
 

 

Nieuwsbrief 26 november 

 

Jens Koelewijn en Lizzy Hop zijn bij ons op school gekomen. Jens is het broertje van Manouk uit groep 

5. Lizzy is de ‘oudste’ thuis. Allebei van harte welkom!! 

Concept Integraal Huisvestingsplan: Wellicht heeft u al het gehoord in de media: In het concept 

Integraal Huisvestingsplan leggen gemeente en scholen hun gedeelde visie op het scholenlandschap 

van de toekomst vast. Hierin staat het voorstel dat de Ark naar de Rengerswetering gaat en Het Talent 

gaat verhuizen naar het schoolgebouw van de Ark. Daarmee wordt Het Talent de centrale buurtschool 

in onze wijk. De gemeenteraad moet hier echter nog een beslissing over nemen. Wat wel zeker is dat 

wij in de toekomst een IKC (Integraal Kind Centrum) gaan opzetten, passend bij onze buurtfunctie. Een 

IKC maakt het mogelijk om kinderen van nul tot twaalf jaar een stabiele en doorlopende ontwikkeling 

te bieden. Het is een plek waar zowel de voor- als naschoolse opvang, het basisonderwijs, baby- en 

peuteropvang en eventuele aanvullende zorg (zoals gedragsspecialisten) en bijvoorbeeld sport- en 

muziekverenigingen samenkomen. Volgend schooljaar gaan we hier al een stukje mee beginnen. Na 

de zomervakantie starten we met een peutergroep en komt er naschoolse opvang op onze school.   

Sinterklaas: Vrijdag 4 december vieren we op school gezellig 
het Sinterklaasfeest. Sinterklaas en zijn Piet komen net als elk 
jaar op bezoek bij de kleuters en vervolgens gaan ze naar 
groep 3 en 4. De andere groepen 5 tm gaan hem gezamenlijk 
in de grote hal verwelkomen. We gaan dan gezellig Kahoot 
spelen. We draaien deze dag een continurooster tot 14:00 
uur. De kinderen van groep 5 tm 8 mogen hun eigen 
lunchpakketje meenemen. Groep 1 tm 4 is net als anders om 
12:00 uur uit.  
 
 

Agenda: 

Sinterklaasfeest: 4 december 

Actie kerstpakket: 7 december 

Kerstviering in eigen groepen: 18 december 

Kerstvakantie: 21 december tm 1 januari 

Studiedag: 4 januari : alle kinderen vrij 


