
 
 

MEDEDELINGEN TALENTRIJK 

 
Schoolontbijt vrijdag 8 november 
Op vrijdagmorgen 8 november staat het schoolontbijt gepland. 
Wilt u uw zoon/dochter een bord, beker en bestek meegegeven in een tasje? 
Graag de naam van de leerling vermelden op deze tas. 
Meer informatie over het ontbijt vindt u in de flyer, die ik hebt toegevoegd als bijlage in Parro. 
 
Inspectiebezoek 8 oktober 
Op dinsdag 8 oktober bezocht de inspectie onze school. Zoals ik al 
eerder vermeldde is het bezoek zeer positief verlopen en hebben we 
mooie complimenten gekregen. Afgelopen maandag heeft de 
inspectie het vierjaarlijks onderzoek afgerond door middel van een 
gesprek met de bestuurder. De inspectie heeft Stichting Ieder Kind 
Telt op alle onderdelen van het onderzoek een voldoende gegeven. 
Wij als medewerkers en organisatie zijn trots op dit resultaat. Een 
goede basis om op verder te bouwen. Afgelopen dinsdag werd er 
taart bezorgd op Talentrijk, namens IKT.  
 
Bericht van de kerstcommissie 
Voor de zomervakantie hebben we al ouders gevraagd voor de komende kerstviering. 
Er hebben zich toen al een aantal ouders aangemeld. We hebben ouders gevraagd die mee willen 
helpen met de voorbereidingen en ouders die op de avond zelf willen helpen met het kerstspel.  
We hebben ouders genoeg die mee willen helpen met de voorbereidingen maar we hebben nog wel 
wat ouders nodig die op de avond zelf willen helpen. 
We gaan een kerstwandeling maken met de groepen en nu is het de bedoeling dat het kerstverhaal 
uitgebeeld wordt door de ouders (mogen ook opa's en oma's zijn). Hiervoor kunnen we nog wel wat 
extra mensen gebruiken. 
U hoeft geen teksten in te studeren. Het gaat erom dat op verschillende locaties in het Blokkenpark 
wat te zien is over het kerstverhaal. De leerkracht vertelt zelf het verhaal. 
Lijkt u dit leuk om te doen dan mag u zich wel aanmelden bij Karin ter Hedde. Mag via de mail: 
k.terhedde@talentrijk-ikt.nl 
Wilt u dit komende week doen? U krijgt na opgave een uitnodiging voor uitleg en dergelijke. 
Heeft u nog vragen over het kerstspel dan kunt u ook bij Karin terecht. 
 
Tevens willen we u vragen of u olvaritpotjes voor ons wilt sparen. Wilt u deze schoon inleveren bij de 
leerkracht van uw kind?? Mag zonder deksel. 
 
Hartelijke groet namens de kerstcommissie, 
Karin ter Hedde 
 
 Wist je dat over…. (voor)lezen   
De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen! (of worden 

voorgelezen)  
Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun 
woordenschat en leesvaardigheid groeien direct.  
Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun 
wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook 
toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen 
kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is van belang voor alles 
wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het ook erg belangrijk om 
kinderen te stimuleren in het vrij lezen.  
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Staking 6 november  
Talentrijk staakt op woensdag 6 november. Een meerderheid van de 
medewerkers heeft aangegeven het werk neer te leggen, waardoor de school 
haar deuren sluit deze dag. Meer informatie over de staking kunt u vinden in de 
brief van de bestuurder van IKT die ik heb toegevoegd als bijlage in Parro.  
 
Columbus Junior heeft aangegeven dat zij woensdag 6 november 
buitenschoolse opvang aanbieden voor kinderen van de Twijn. 
Ouders die gebruik willen maken van BSO de Twijn kunnen zich aanmelden via 
Konnect. 
 
Tutorproject – van scholier tot PABO-student  
Sinds dit schooljaar zijn we gestart met een tutorproject in samenwerking met scholengemeenschap 
Reggesteyn. Twee scholieren van Reggesteyn gaan enkele uren per week leerlingen begeleiden op 
onze school. Nienke Pfannenmuller (5VWO) en Zoë Schippers (3VWO) hebben gesolliciteerd op 
Talentrijk en hebben hier een plek gekregen. De scholieren begeleiden leerlingen bij taal- en 
rekenwerk, lezen voor bij de kleuters, begeleiden het technisch lezen en begeleiden leerlingen tijdens 
het buitenspelen, zodat leerlingen komen tot spel.  
Hiermee willen wij ook inspelen op het lerarentekort dat aanwezig is. We richten ons op scholieren die 
al vroeg kennis willen maken met het basisonderwijs en wellicht een stap willen maken richting de 
PABO. 
 
Koffieochtend  
Op woensdagochtend 13 november staat de koffieochtend gepland.  
U bent allen van harte uitgenodigd om 8.30 uur een kopje koffie te 
komen drinken. Tijdens de koffieochtend sparren wij over 
verschillende onderwerpen die mogelijk spelen.  
 
Ik zou het in ieder geval met u willen hebben over de intern 
vertrouwenspersoon. Wat zijn haar taken en wanneer kunt u bij haar 
terecht. Karin ter Hedde (intern vertrouwenspersoon) sluit aan tijdens 
de koffieochtend en vertelt dan over haar taak als vertrouwenspersoon. 
 
De start van de koffieochtend is om 8.30 uur 
Uiterlijk 9.30 uur wordt de ochtend afgerond. 
Indien u eerder wilt afronden en weg wilt, is dit natuurlijk geen probleem. 
 
Kunstweken – De kunstwekenmusea kunnen open!  
Informatie van de organisatie 
De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor De Kunstweken.  
Echte kunst verdient het door zoveel mogelijk mensen bewonderd te worden.  
Daarom zijn alle werkjes nu ook te zien in een speciaal voor ieder kunstenaartje gemaakt online 
museum. 
  
Kijk in de museumfolder van uw kind 
Met behulp van de folder die de kinderen hebben ontvangen nodigen ze (samen met u) eenvoudig 
alle familie en vrienden uit voor hun eigen museum mèt heuse museumshop. Echte fans kunnen hier 
leuke spulletjes met de tekening erop bestellen. Unieke aandenkens die u nog langer laten genieten 
van de kunst van uw kind! 
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Goed om te weten 

• De werkjes van de kinderen die hun museum geopend hebben, verschijnen automatisch ook 
in de galerie van de klas en dat is belangrijk voor het vervolg van ons project: Zien & 
Bespreken.  

• Museum open = een gratis wenskaart van de eigen tekening!  

• Alle aankopen zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u dit project echter mogelijk 
(onze school hoeft hier verder niets voor te betalen) en steunt u ook nog eens het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. 

• Op 24 november sluiten alle musea automatisch en wordt een start gemaakt met de 
productie van de bestelde souvenirs. 

• Ongeveer 2 weken later worden deze in een tasje meegegeven aan uw kind. 
 

Lukt het openen van het museum niet?  
Ga dan naar www.kunstweken.nl en klik bovenin op ‘Inloggen’ en dan op ‘Naar jouw museum’. 
Veel plezier met het kunstwerk van uw kind! 
 
Instructiefilmpje over het openen van het musea: 

https://www.youtube.com/watch?v=vKyj6dO-Y1g&feature=youtu.be 
 
Link naar de expositie van de hele school: 

www.kunstweken.nl/talentrijknijverdal 
 
  
 
Dit waren de mededelingen van deze week. Ik hoop u voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 
Heeft u vragen over bovenstaande of opmerkingen, dan hoor ik dat graag.   
Ik wens u alvast een fijn weekend en tot maandag! 
 
Vriendelijke groet, 
mede namens het team, 
 
Jessica Gerritsen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vKyj6dO-Y1g&feature=youtu.be
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.tekenfund.nl%2Ftrack%2Fclick%2F30817573%2Fwww.kunstweken.nl%3Fp%3DeyJzIjoicmtGcFlFSmJPTFVWdHZjdEZCRklaaUNmeHA4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDgxNzU3MyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3Lmt1bnN0d2VrZW4ubmxcXFwvdGFsZW50cmlqa25panZlcmRhbFwiLFwiaWRcIjpcImI2Nzk1M2M4ODg4NzQzZTI5ZGY1NmVhOGQ3ZDhjMmVmXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiOGMzNjJlMjYzNzllOTZkNTMzNmE2ZWMxOGFkZWRmYTNkYTI4MDY5N1wiXX0ifQ&data=01%7C01%7Cl.haselhorst%40talentrijk-ikt.nl%7Cf4526ae6d0ec4d382a0508d75c27abce%7C0f2543d3b8194342a662cb8a4815402e%7C1&sdata=AvMoars4XTex4zqKFgBMboIC37PYALdnv0xodb%2B8iEs%3D&reserved=0

