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Schoolfruit  

Gedurende 20 weken ontvangen de leerlingen fruit op school op 
woensdag, donderdag en vrijdag.  
De overige dagen zijn geen officiële fruitdagen, maar fruit meegeven 
mag natuurlijk wel! Graag zelfs.  
 

 
Schoolfruit van week 48: 

 
 
Bericht van juf Annemarieke Rietveld 
Lieve kinderen en ouders,  
 

Het is inmiddels 2 maanden geleden dat ik voor een 
behandeling voor mijn hersenletsel naar Utah in 
Amerika ben geweest. Het was een bijzondere en 
onvergetelijke week waarin ik veel "spelletjes " deed. 
Regelmatig dacht ik: "Dit zouden veel kinderen op 
school leuk vinden!. Ik zal een voorbeeld geven. Er was 
een bord met veel groene en rode lampjes die om de 
beurt aan gingen.  
Ik stond op een lola-bal (evenwichtsbal) voor het 
lichtjesbord en moest rode lampjes met mijn linkerhand 
en groene lampjes met mijn rechterhand uit slaan.  

Als er een lichtje in de middelste rij aan ging moest ik eerst een keer klappen voor ik het lichtje uit 
sloeg. Tijdens het uittikken van de lampjes las ik ook een verhaaltje voor terwijl er ook luide muziek te 
horen was. Niet makkelijk om zoveel tegelijk te moeten doen. Maar wel heel leuk om het toch te 
proberen zo goed mogelijk te doen!  
Ik heb met plezier veel van dit soort opdrachten gedaan afgewisseld met andere oefeningen om je 
hoofd te ontspannen. En na de therapie-week waren er meteen de eerste tekenen van herstel. Ik kan 
weer tegen beweging en licht, de hoofdpijn is minder zwaar en ik herstel er vlotter van. 
Verder kan ik ook nog een heleboel niet en is er dus nog genoeg te doen om  meer vooruit te kunnen 
gaan. Ik weet nu met welke oefeningen ik komend jaar daaraan kan werken.  
Ik train iedere dag. Kortom, ik ben heel blij met mijn herstel en verbaas me er nog vaak over. En het 
biedt me dus ook nog meer perspectief.  Zo ongelooflijk fijn! 
Mede dankzij jullie hulp kon ik naar Amerika. Nogmaals ontzettend bedankt, ik zal het nooit vergeten! 
 
Hartelijke groeten, 
Annemarieke 
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Oproep – hulp in de schoolbibliotheek 
Wij zijn op zoek naar ouders die leerlingen willen begeleiden in de schoolbibliotheek. Op 
maandagmiddag zijn er nog niet genoeg begeleiders. U start om 12.30 uur met het begeleiden van 
leerlingen (innemen boeken, samen zoeken naar boeken, uitlenen boeken).  
 
Heeft u interesse om te helpen? Stuur dan een mail naar r.kleintijssink@talentrijk-ikt.nl of zoek juf Rita 
even persoonlijk op. 
 
Open huis op Talentrijk 
In het nieuwe jaar wordt er weer een open huis georganiseerd op Talentrijk. Tijdens dit open huis 
kunnen ouders, waarvan hun zoon/dochter voor 1 juni 2021 vier jaar wordt een kijkje komen nemen 
op onze school. Wij leiden hen rond op onze school en maken onze visie en ambities graag bekend 
aan hen. Heeft u buren, kennissen, familieleden of andere bekenden die passen binnen bovenstaand 
profiel en die een school zoeken voor hun kind, dan kunt u alvast aankondigen dat wij ons open huis 
houden op de volgende dagen en tijdstippen: 
maandag 13 januari  (8.30-16.30 uur) 
dinsdag 14 januari (8.30-16.30 uur) 
woensdag 15 januari (8.30-16.30 uur) 
donderdag 16 januari (8.30-18.00 uur)  
Natuurlijk is het ook mogelijk om buiten deze open huis week een rondleiding aan te vragen.  
Neem hiervoor contact op met Jessica Gerritsen (dir@talentrijk-ikt.nl) 
 
Herhaling - Sinterklaas  

 
Het Sinterklaasfeest wordt gehouden op donderdag 5 december.  
De ouders van de kleuters zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn! 
8.30u. Aankomst Sint en pieten op het plein bij de kiss&ride zone.  
8.45u. Sint in de groep van Juf Narin/Juf Jenny  
9.15u. Sint in de groep van Juf Monique  
9.45u. tot 10.15u. Sint in de groep van Juf Lieke  
 
 

Het Sinterklaasfeest is voor de schoolgaande kinderen en wij willen u dus ook verzoeken geen jongere 
broertjes/zusjes mee te nemen. Dan kan Sinterklaas zich volledig concentreren op uw zoon/dochter! 
Sinterklaas zal later op de ochtend de andere groepen van onze school bezoeken. 
 
 Talentmiddagen 

De talentmiddagen voor de groepen 6.7 en 8 starten op 
vrijdag 29 november a.s. 
Er staan onder andere kooklessen, muzieklessen, lessen over 
digitale media en knutsellessen op het programma.  
Wij hopen dat de leerlingen leerzame middagen beleven, hun 
talenten ontdekken en gebruiken en natuurlijk veel plezier 
hebben. 
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Wist je dat over… lezen 
 

Vermijd en versimpel moeilijke woorden niet, maar leg ze uit 
aan kinderen.  
Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling zorgt ervoor dat 
kinderen meer woorden leren en dat het woord- en 
verhaalbegrip diepgaander is. 
Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat kinderen beter 
presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen.  
Het is eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen 
in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun 
woordenschat én taalbegrip. Je kunt een kind dus geen groter 
plezier doen dan hem of haar voor te lezen. 
 

 
 
 
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 
 


