
 
 

MEDEDELINGEN TALENTRIJK 

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 49: 

 
 
Kerstviering donderdag 19 december  

Op donderdagavond 19 december staat de kerstviering gepland.  
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Volgende week vrijdag 
kunnen wij u inhoudelijk informeren over de invulling van deze avond.  
Wij kunnen in ieder geval hierbij al mededelen dat het plaatsvindt 
tussen 17.45 uur en 20.00 uur. 

 
Afscheid bestuurder IKT  
Op donderdag 12 december neemt de bestuurder afscheid van de leerlingen die onderwijs krijgen 
binnen stichting IKT. Henk Slabbekoorn en zijn vrouw zullen Talentrijk deze dag bezoeken en afscheid 
nemen. Op donderdag 12 december neemt Henk Slabbekoorn ook afscheid van u als ouder.  
Vorige week hebben wij de uitnodiging hiervoor toegevoegd als bijlage in Parro.  
 
 Sinterklaasviering 
In voorgaande mededelingen hebben wij gecommuniceerd over de Sinterklaasviering. 
In deze mededeling willen wij nogmaals het volgende onder de aandacht brengen; 
 
Ouders van de kleuters zijn van harte welkom om bij de viering aanwezig te zijn. 
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 in 
de kleutergroep.  
 
Koffiemiddag 19 december 

Op donderdag 19 december staat er een koffiemiddag gepland. De koffiemiddag start 
om 13.30 uur en eindigt om 14.15 uur. Het thema van deze middag is 
gedrag/pesten/veiligheid. 
Graag wil ik met ouders spreken over dit thema, omdat dit thema onderdeel is van 
ons jaarplan en wij hier sinds de start van het schooljaar druk mee bezig zijn. Wilt u 
meepraten over dit onderwerp, dan bent u van harte welkom tijdens de koffiemiddag 
op 19 december! 
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Wist je dit… over lezen 

De aanwezigheid van boeken en andere leesmaterialen zijn belangrijk en 
bevorderlijk voor het leessucces van uw kind. Creëer thuis een plek (bijv. 
een leeshoekje) waar uw kind gestimuleerd wordt om te lezen.  
 
Zoek samen boeken die aansluiten bij de interesse van uw kind.  
Let op of boeken passen bij het leesniveau. Te makkelijke boeken zijn 
onvoldoende uitdagend en te moeilijke boeken belemmeren een 
succeservaring. Deze succeservaring is heel belangrijk, voor álle kinderen. 
 

 Talentmiddagen kleutergroepen 
Vorige week deelden wij al mee dat de kleutergroepen de talentmiddagen afgesloten hebben en in de 
tweede helft van het schooljaar nog een keer aan de beurt zijn om talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen. Binnen het team zijn de middagen geëvalueerd en eventuele punten ter 
verbetering/verandering worden meegenomen in het vervolg van dit project. 

 
Leerlingenraad 

De leerlingenraad van Talentrijk bestaat uit 9 leerlingen uit de groepen 5 
t/m 8 en wordt begeleid door Marieke van Bodegraven. Inmiddels zijn er al 
drie vergaderingen geweest. Dit in verband met het belangrijke onderwerp 
dat steeds op de agenda staat: PESTEN. Dit onderwerp is aangedragen door 

de leerlingen. Samen wordt er nagedacht over de aanpak en het beleid rondom pesten.  
Afgelopen woensdagavond hebben een paar leerlingen uit de leerlingenraad de OR/MR-vergadering 
bezocht. Zij hebben daar uitgelegd waar ze mee bezig zijn en wat er al bedacht is.  
In de themabrief van januari zult u hier meer over horen.  
 
 
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 


