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Start nieuw schooljaar

Agenda

Daar stonden de kinderen dan, vorige week
maandag. De broodtrommels gevuld, de
drinkfles vol. Rugzak om, de nette kleren
aan en de haartjes weer mooi in de plooi.
Het nieuwe schooljaar is een feit en
iedereen hebben we weer welkom geheten
na een heerlijke zonnige zomervakantie.

Maandag 7 september
info-avond
Woensdag 9 september
trektocht groep 7
Donderdag 10 september
trektocht groep 7

In alle groepen is veel aandacht voor het
samen een fijne groep zijn. We noemen dat
de gouden weken. Elkaar leren kennen en
begrijpen. We dragen uit dat we goed
zorgen voor elkaar en onze omgeving. Je
mag zijn en worden wie je bent en we gaan
respectvol met elkaar om.

Vrijdag 11 september
trektocht groep 7
Dinsdag 15 september
Schoolreis
Woensdag 16 september
Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Ondanks alle maatregelen die we genomen
hebben in verband met Covid-19, was het
weer geweldig om met de kinderen aan het
werk te kunnen gaan. We begrijpen dat de
maatregelen die we hanteren niet altijd
makkelijk zijn, ook voor u als ouder. Dit doen
we in het belang van de volksgezondheid en
we vragen hiervoor uw begrip.

Donderdag 24 september
Logopedie T'Hof
Vrijdag 25 september
Talentpost 2

Corona
De laatste periode is er al veel informatie gedeeld rondom Corona. Het houdt ons
allemaal bezig. Afstand houden, thuis blijven bij verkoudheid, ons laten testen ….
zaken waar we een jaar geleden nog niet aan konden denken.
Verder heeft u wellicht in het landelijk nieuws gehoord dat scholen en kindcentra
zich zorgen maken over bezetting. Op dit moment lukt het op ons kindcentrum nog
goed om alle groepen te bezetten en valt het verzuim onder kinderen en
medewerkers gelukkig mee. Met de herfst en winter in aantocht en de
verkoudheden die dan hun intrede doen, kán dit mogelijk veranderen. Uiteraard
doen we ons uiterste best om de continuïteit en de bezetting van groepen te
waarborgen, maar mogelijk komt er een tijd waarin vaste gezichten en bezetting
lastiger worden. Het is een spannende tijd die voor ons ligt.

Kindcentrum

Zwemvangnet leerjaar
6 t/m 8

In de zomervakantie hebben de
bouwvakkers hard gewerkt aan het
opknappen en inrichten van een nieuwe
dagopvang 0-4 jaar, peuterspeelzaal en
BSO op locatie Theo Driessenhof. In
samenwerking met onze
kinderopvangpartner Korein kunnen we dus
een breed pakket van onderwijs én opvang
aanbieden voor kinderen van 0-12 jaar.
Daarom kunnen we nu eindelijk spreken
van Kindcentrum Talentrijk.

Zit uw zoon/dochter in groep 6 t/m
8 en heeft hij/zij nog geen
zwemdiploma? Dan kunnen de
kosten voor het behalen van
Zwemdiploma A bij Laco Helmond
deels vergoed worden.
Deze vergoeding kan
aangevraagd worden
via www.helmond.nl/zwemvangnet
Middels de zwemvangnetregeling
van de gemeente Helmond blijft er
maandelijks voor de zwemles
€10,- voor eigen rekening over.
Wanneer u een
inkomensverklaring heeft kunnen
deze kosten eventueel terug
gevraagd worden via het
kindpakket bij Stichting Leergeld.

Een kindcentrum waar we super trots op
zijn en elk kind welkom is. Onderwijs en
opvang verzorgen vanuit een integrale
samenwerking, activiteiten afgestemd op
de behoeftes van het kind. Versmolten tot
één uitdagend en stimulerend aanbod voor
kinderen waarbij de verbinding wordt
gezocht met de wereld om ons heen en
kinderen worden uitgenodigd om hun eigen
talent te ontwikkelen.

Informatieavond

Parkeren Theo
Driessenhof

Helaas kunnen in verband met Corona de
informatieavonden start schooljaar niet
doorgaan in de vorm zoals u van ons
gewend bent. Helaas, omdat we een warm
contact met ouders ontzettend belangrijk
vinden. Het doel van de informatieavonden
is u te informeren over het reilen en zeilen in
de groep en op de locaties en kennismaken
met elkaar. Dit zal dus op een andere wijze
vorm krijgen.

Bij het parkeren rondom locatie
Theo Driessenhof zien we de
laatste tijd dat de auto's niet altijd
op de juiste plekken geparkeerd
staan. Dit zorgt voor onveilige
situaties, omdat auto's tussen de
lopende en fietsende kinderen
door willen rijden.
We willen u dan ook dringend
verzoeken om uw auto op de
daarvoor bestemde
parkeerplaatsen te parkeren. Zo
kan iedereen veilig van en naar
school. Dank voor uw
medewerking.

U ontvangt van ons volgende week een brief
met daarin algemene informatie over het
werken binnen het LeerRijk. Op
maandagavond 14 september is er per
stamgroep ruimte voor een digitale
ontmoeting (in kleine groepen). Verdere
uitleg hierover vindt u in de desbetreffende
informatiebrief.

Chromebooks
Alweer enkele jaren werken we actief met Snappet en de bijgeleverde devices.
Snappet biedt de mogelijkheid om (methodische) leerstof digitaal te verwerken. De
leerkracht kan de resultaten direct monitoren en kinderen begeleiden met
individuele leerdoelen.
Sinds dit schooljaar heeft ieder kind vanaf leerjaar 4 een eigen Chromebook in
gebruik. Hiermee kunnen de kinderen op effectieve wijze de leerstof eigen maken.
Nu kan naast de rekenstof ook ander methodisch materiaal worden aangeboden op
de chromebooks. In LeerRijk 2 zetten we andere digitale programma's in zoals bijv.
Veilig Leren lezen en maken ze gebruik van Ipads en enkele Chromebooks.
Dit alles is een mooie ontwikkeling, waar we zeer trots op zijn. De eerste ervaringen
zijn super. Kinderen geven aan het fijn te vinden om op een Chromebook te werken!
Ieder kind is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen Chromebook en we leren de
kinderen dat ze zorgvuldig hiermee om moeten gaan.
Omdat niet iedereen op dezelfde wijze leert en we graag zo goed mogelijk willen
aansluiten bij deze verschillen, blijven we naast het digitaal verwerken van leerstof
ook nog steeds papier gebruiken. Afhankelijk van datgene wat geleerd moet
worden, maar we proberen ook zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de behoefte
van het kind.

Wij zijn jarig in september.......gefeliciteerd!!!
Locatie Theo Driessenhof

Locatie Betuwehof

03-09
06-09
10-09
10-09
11-09
14-09
1A/2A
16-09
16-09
17-09
17-09
18-09
18-09
27-09
30-09
6A/7A

05-09
05-09
11-09
11-09
14-09
28-09
29-09

Quinten Wieringa gr. 6A/7A
Amy Heldens gr. 4A/5A
Damian Legiewicz gr. 1A/2A
Bram van Lieshout gr. 7B/8B
Tim Hennipman gr. 4A/5A
Martha ter Schiphorst gr.

Gabriel Beda gr. 6B/7B
Noémi Otten gr. 2A/3A
Sem van Dijk gr. 7A/8A
Dylan Gouverneur gr. 7A/8A
Lynn Förster gr. 4B/5B
Desley Aben gr. 6B/7B
Jan Raczka gr. 5A/6A

Elane Arts gr. 2B/3B
Logan van Lierop gr. 2B/3B
Senn van Bommel gr. 6A/7A
Emma van Os gr. 2B/3B
Robin Crooijmans gr. 6A/7A
Khalil Sturgeon gr. 2B/3B
Lily van Lierop gr. 4A/5A
Tymoteusz Wardach gr.

De volgende Talentpost komt uit vrijdag 25
september

Theo Driessenhof
5709 BA Helmond
T 0492-512223
E-mail: info@bs-talentrijk.nl

Voorkom dat de Talentpost in de spam terechtkomt
of als ongewenste mail aangemerkt wordt.
U kunt het afzendadres opnemen in uw adresboek als zijnde veilige afzender.
'Voeg info@bs-talentrijk toe aan je lijst met veilige afzenders.'

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u b.houben@bs-talentrijk.nl toe
aan uw adresboek.

