
 
 

MEDEDELINGEN TALENTRIJK 

 
Verkeerssituatie de Twijn 
In de bijlage vindt u een brief over de verkeerssituatie rondom de Twijn. In de 
herfstvakantie zullen er enkele wijzigingen plaatsvinden die betrekking hebben op 
onze school en de omgeving van de school. 
De brief wordt bekendgemaakt bij alle participanten van de Twijn, zodat iedereen 
op de hoogte is van de wijzigingen.  
 
Juf Marianne Brand 
Juf Marianne Brand heeft afscheid genomen van onze school. Ze werkte twee dagen per week in 
groep 7/8 en een dag per week in groep 5. Door verschillende omstandigheden (privé en werk 
gerelateerd) kan zij op dit moment haar draai niet vinden binnen haar werkzaamheden, om zo de juf 
te kunnen zijn die ze is en die ze wil zijn. Ze vindt dit zeer spijtig, maar de keuze om te stoppen op 
Talentrijk, voelt goed voor haar. Wij wensen juf Marianne alle succes en goeds voor in de toekomst! 
 
Juf Nienke Nijhof 
Juf Nienke Nijhof start na de herfstvakantie in groep 7/8. Zij heeft inmiddels kennisgemaakt met de 
klas en het team. Na de vakantie zullen juf Chantal en juf Nienke op maandag, dinsdag en woensdag 
de groep samen lesgeven, zodat juf Nienke wegwijs wordt binnen de groep en de leerlingen goed kan 
leren kennen. Wij wensen juf Nienke erg veel plezier en succes op Talentrijk! 
Juf Nienke stelt zich binnenkort aan u voor via een bericht in de mededelingen.  
Wilt u al eerder kennis met haar maken, dan kunt u haar opzoeken in de klas. 
 
Oudergesprekken 
De oudergesprekken zijn ingepland via de gesprekplanner van Parro. Na de 
herfstvakantie zullen de gesprekken op verschillende dagen plaatsvinden.  
De gespreksplanner van Parro zal vanmiddag gesloten worden Ouders die geen 
tijdstip hebben opgegeven worden alsnog door de leerkracht ingepland.  
Indien er vragen zijn over de oudergesprekken, dan kunt u deze stellen aan de 
leerkracht van de groep. 
 
Talentrijk Got Talent (groep 3 t/m 8) 
Op 1 november a.s. wordt onze activiteit Talentrijk Got Talent georganiseerd. 
De start van de voorstelling is om 12.30 uur en we sluiten af om 14.00 uur. 
Eerder heeft u al informatie gekregen over de afspraken rondom de activiteit. 
Na de herfstvakantie wordt duidelijk welke leerlingen definitief meedoen.  
Ouders van deze leerlingen mogen komen kijken en worden hiervoor uitgenodigd door de leerkracht. 
 
EU Schoolfruit 
De levering van het fruit start niet, zoals eerder al genoemd, op 30 oktober a.s.  
Een vergissing van onze kant en gelukkig opgemerkt door een ouder. 
De eerste levering is op woensdag 13 november a.s. 
Schoolfruit wordt aangeboden op woensdag, donderdag en vrijdag.  
Wij willen stimuleren dat kinderen op overige dagen ook fruit meenemen.  
Wij hopen op uw medewerking, door dit thuis ook te stimuleren.  
 
Wist u dat kinderen gemiddeld 30 keer per jaar een traktatie krijgen op school? 
Misschien heeft u interesse in informatie over gezond trakteren op school? 
Op deze website staan leuke feiten, weetjes en tips over gezond trakteren. 
 
Gezonde traktatie op school 
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Muzieklessen groep 4 en 5 
Vorige week vertelde ik over de muzieklessen in samenwerking met KSW. Hierbij hoorde nog een 
flyer, die ik vergeten ben om toe te voegen. Hierbij alsnog de flyer over de muzieklessen. 
De flyer kunt u vinden als bijlage in Parro. 
 
Wist je dat… over woordenschat en lezen 
Onderzoek laat zien, dat naast vlot kunnen lezen de aanwezige woordenschat de belangrijkste factor 
voor goed kunnen begrijpend lezen is. Aandacht voor vlot kunnen lezen is net als aandacht voor het 
vergroten van de woordenschat erg belangrijk. Eén van de bevindingen die uit 
woordenschatonderzoek naar voren komt, is dat een beperkte woordenschat bijna altijd leidt tot 
slechte schoolresultaten (Anderson & Nagy, 1992). 
 
De woordenschat van kinderen wordt groter naarmate zijn meer lezen in boeken. 
Op Talentrijk hechten wij veel waarde aan voorlezen, (samen) lezen en 
leesonderwijs. Wij hopen dat u thuis ook het lezen kunt stimuleren, door samen 
te lezen en/of voor te lezen.  
 
Helios – kind en jeugd  
Na de herfstvakantie zal een medewerker van Helios elke dinsdagmorgen aanwezig zijn op Talentrijk. 
Zij kan op Talentrijk onderzoek doen en verschillende behandelingen uitvoeren.  
Van 8.30 – 9.00 uur staat Demi Wind tevens open voor vragen van ouders en leerkrachten, zonder dat 
u daar een verwijzing voor nodig heeft of al in contact/behandeling bent met/bij Helios.  
Heeft u een vraag over uw zoon/dochter rondom leren, gedrag en/of opvoeding, dan kunt bij haar 
binnenlopen om contact te maken en in gesprek te gaan over uw zoon/dochter.  
Demi werkt in het kamertje bovenaan de trap, op de eerste verdieping.  
 
Helios is een kleinschalige organisatie voor hulpvragen rondom leren, gedrag en opvoeding. 
Zij werken in een multidisciplinair team met korte lijnen, zodat zowel onderzoek als begeleiding en 
behandeling mogelijk is. Zij vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij wat een kind, ouders en/of 
het gezin nodig hebben en gaan daarbij niet uit van standaard oplossingen. Ook staan zij, indien nodig, 
in nauw contact met bijv. school, de gemeente of de huisarts. 
(website Helios) 
 
Wij wensen Demi veel succes op Talentrijk en zien uit naar een goede samenwerking! 
 
Woensdag = Kraanwaterdag 
 
Enige tijd geleden hebben wij op Talentrijk meegedaan aan de kraanwaterdag. Wereldwijd onderzoek 
toont aan dat kraanwater drinken ontzettend gezond is: het is goed voor je hart, brein, stofwisseling, 
alertheid en het voorkomt hoofdpijn. Leerlingen kunnen zich bovendien beter concentreren door het 
drinken van voldoende kraanwater. Mede daarom hebben wij ervoor gekozen om op woensdag een 
kraanwaterdag in te stellen. Het is dus de bedoeling dat leerlingen vanaf nu elke woensdag water 
drinken in de pauze. 
 
Dit waren de mededelingen van deze week. Ik hoop u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 
Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande, dan hoor ik dat graag.  
Ik wens u alvast een fijn weekend en een hele fijne herfstvakantie! 
 
Vriendelijke groet, 
mede namens het team, 
 
Jessica Gerritsen 


