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Kraanwaterdag – update/aanvulling 

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de 
kraanwaterdag, die vastgesteld is op de 
woensdag. 
Er zijn wat vragen gesteld over deze dag en 
naar aanleiding van deze vragen willen wij 
graag het volgende mededelen. 
Het team van Talentrijk wil graag het 
meenemen en drinken van water stimuleren op 
school, door op woensdag een kraanwaterdag 
in te stellen. Dit is een gezamenlijk besluit dat 
genomen is tijdens een teambijeenkomst.  

Wij stimuleren in de groep dat leerlingen water meenemen, door onder andere te spreken over de 
verschillende voordelen van water drinken. Wij hopen dat u als ouder dit thuis ook wil stimuleren. Wij 
merken dat veel kinderen op de woensdag al water bij zich hebben of soms zelf water uit de kraan op 
school halen, wanneer ze het vergeten zijn mee te nemen van huis.  
Erg fijn om te zien! Het team van Talentrijk kiest ervoor om water drinken te stimuleren omdat 
wereldwijd onderzoek aantoont dat kraanwater drinken ontzettend gezond is: het is goed voor je hart, 
je stofwisseling, je brein, je alertheid en het voorkomt hoofdpijn. Bovendien kunnen kinderen zich 
beter concentreren door het drinken van voldoende kraanwater.  
 
Kerstwandeling – bericht van de kerstcommissie 

Het kerstfeest wordt dit jaar gevierd door middel van een 
kerstwandeling. Verschillende ouders, oma’s en leerkrachten zijn al 
enkele weken druk bezig met de voorbereidingen voor deze wandeling.  
We hebben een erg enthousiaste groep ouders en oma’s bij elkaar 
gekregen die de rollen van het kerstverhaal op zich nemen. Hierbij alvast 
hartelijk bedankt voor uw inzet en betrokkenheid! 
Natuurlijk is het voor u als ouder van belang om te weten hoe de avond 
ingedeeld.  

 
In de bijlage in Parro vindt u de brief van de kerstcommissie met daarin alle informatie die nodig is voor 
de avond. 
 
Koffiemiddag – herhaling uitnodiging 

Op donderdagmiddag 19 december bent u van harte 
welkom op onze koffiemiddag.  
Tussen 13.30 uur en 14.15 uur staat de koffie klaar!  
Ik wil graag met ouders sparren over de schoolregels en 
gedragsregels. Wat vindt u belangrijk? 
Aanmelden kan via het agenda-item in Parro. 

 
Graag tot ziens op Talentrijk. 
 
Vrijdag 20 dec. – alle leerlingen vrij 
Op vrijdag 20 december a.s. zijn alle leerlingen de hele dag vrij. Op donderdagavond wordt de 
kerstwandeling gemaakt, daarna mogen de leerlingen genieten van een welverdiende vakantie. 
Onze school opent haar deuren weer op maandag 6 januari 2020. 
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Wist je dat over….. lezen      

Waarom is die woordenschatontwikkeling zo belangrijk? Minder 
woorden kennen, is dat zo'n probleem? Het antwoord hierop is kort, 
namelijk ja. Ten eerste omdat het bij veel kinderen niet gaat om een 
paar woorden minder, maar om een duidelijk groter verschil.  
Verder is vast te stellen dat het kennen van woordbetekenissen enorm 
belangrijk is voor een goede taalleesontwikkeling. Bijna ieder aspect 
van de taalleesontwikkeling is verbonden met woordenschat. 
(bron: www.wij-leren.nl) 
 
 

 
Feiten: 
Een kind, dat op school komt, gebruikt  1.600 tot 2.000 woorden actief (actieve woordenschat).  
Deze woorden horen bij de basiswoordenschat. De basiswoordenschat ontwikkelt zich verder tot de 
6.000 meest gebruikte en dus gangbare woorden. Veel van deze woorden worden mondeling geleerd, 
bijvoorbeeld door gesprekken met kinderen thuis,  binnen VVE-programma’s en in de dagelijkse 
omgang op school. 
 
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 50: 

 
 
 Sinterklaas 
Gisteren is Sinterklaas op Talentrijk geweest om het Sinterklaasfeest te vieren! Hij kwam aan per boot, 
maar dan wel op een heel speciale manier. De leerlingen hebben een cadeau gekregen van de Sint en 
natuurlijk veel kruidnoten van de pieten. Het was een gezellig feest! 
Foto’s van de viering zijn te vinden in Parro en enkele op Facebook/Instagram.  
Volgt u ons al op Facebook & Instagram? 
 
 
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 

http://www.wij-leren.nl/

