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Schoolfruit

Agenda

Vanaf maandag 9 november 2020 gaat het
project schoolfruit van start. Dit duurt
ongeveer 20 weken t/m 16 april 2021. Dit
betekent dat de kinderen iedere week op
woensdag, donderdag en vrijdag fruit vanuit
school zullen ontvangen en dus geen fruit
van thuis mee hoeven te nemen.

Vrijdag 6 november
Verslag mee naar huis
Vrijdag 27 november
Talentpost 05

Week van de mediawijsheid
Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen en subscriben: je bent er de hele
dag druk mee. Je schakelt van ervaringen op het scherm naar de wereld om je
heen, en weer terug. Alleen maar leuk? Of niet?
Op Talentrijk gaan wij komende week extra aan de slag rondom het gebruik van
(digitale)media. Wij hopen de kinderen door verschillende lessen mediawijs te
krijgen. Alle klassen gaan met verschillende thema’s aan de slag. Deze
medialessen zijn ook opgenomen in ons weekrooster door het jaar heen. Onder in
deze Talentpost hebben we meer informatie beschreven.

Oudergesprekken

Fietsverlichtingscontrole

Vandaag heeft u het verslag
meegekregen. Naar aanleiding van
de verslagen wordt u uitgenodigd
voor een oudergesprek. Zoals u
heeft kunnen lezen in een van de
laatste brieven die we verstuurd
hebben, vinden de
oudergesprekken niet in de school
plaats in verband met de Corona
maatregelen. U wordt door de
groepsleerkracht uitgenodigd voor
een online oudergesprek.

Op 25 oktober is de wintertijd ingegaan.
Dat betekent kortere dagen en slechter
weer. Daarom is het nog belangrijker om
ervan verzekerd te zijn dat uw kind goed
zichtbaar de weg op gaat.
In deze periode zou eigenlijk de
fietsverlichtingscontrole plaatsvinden.
Helaas hebben wij dit niet door kunnen
laten gaan i.v.m. corona. Daarom vragen
we u om samen met uw kind (uit groep 5,
6, 7 en/of 8) de fiets te controleren aan de
hand van een checklist. Deze checklist
hebben de kinderen vandaag mee naar
huis gekregen. De ingevulde checklist kan
t/m 16 november ingeleverd worden op
school. Iedereen die een ingevulde
checklist inlevert, krijgt daarvoor een
kleinigheidje.
Samen zorgen we voor meer veiligheid in
het verkeer.

Tim en Tess
Onlangs hebben we Tim en Tess
geintroduceerd bij de kinderen tijdens het
bespreken van de vuistregels. Tim en Tess
zijn herkenbare avatars van Talentrijk die
symbool staan voor de kinderen.
We willen direct van de gelegenheid
gebruik maken om de moeder van Vince
de Bont (Rianne) te bedanken voor het
maken van Tim en Tess. We zijn er super
blij mee!

Beslisboom bij neusverkoudheid

Wij zijn jarig in november.......gefeliciteerd!!!
Locatie Theo Driessenhof
04-11
06-11
07-11
09-11
11-11
11-11
24-11
26-11
29-11
30-11

Jelte Visser gr. 7B/8B
Lise Vermeulen gr. 2B/3B
Gavin Kweens gr. 4A/5A
Loïs Verbakel gr. 1A/2A
Evi Driessen gr. 7B/8B
Pim vd Waterbeemd gr. 1A/2A
Kaylin van Osch gr. 7B/8B
Kaio Wright Vetere gr. 4A/5A
Tyler Damen gr. 1A/2A
Selina Friele gr. 1A/2A

Locatie Betuwehof
05-11
08-11
09-11
10-11
11-11
13-11
13-11
13-11
16-11
16-11
17-11
23-11
25-11

Luuk Kusters gr. 6B/7B
Loena Leppink gr. 7A/8A
Katie Gouverneur gr. 6B/7B
Julio Luyben gr. 7A/8A
Raffaël Lokker gr. 7A/8A
Katarina Gavric gr. 5A/6A
Leontina Gavric gr. 5A/6A
Sid van der Velden gr. 7A/8A
Thijmen van Heugten gr. 4B/5
Julia Marynska gr. 1B/2B
Jill Hofs gr. 6B/7B
Daniella Zasimuk gr. 4B/5B
Lieke van Otterdijk gr. 5A/6A

De volgende Talentpost komt uit op vrijdag 27
november

Jibb+ Extra is weer gestart!
Jibb+ extra is een aanbod voor kinderen die wat meer
moeite hebben bij bewegingsonderdelen. Wij oefenen
elke week in uitdagende bewegingssituaties
onderdelen die tijdens de gymles of op het schoolplein
ook aan bod komen. Ons doel is om kinderen sterker
en handiger te maken en zo meer zelfvertrouwen te
laten krijgen in bewegen. Niks moet en vooral veel
bewegen mag!
De Jibb+ extra locatie het dichtst bij deze school is Gemeenschapshuis de Loop
(Peeleik 7 in Brouwhuis).
De lessen vinden plaats op donderdag van 15.15u - 16.00u. Er zitten geen kosten
verbonden aan deze lessen.
We starten op donderdag 3 december.
Denkt u dat dit iets is voor uw kind? Kijk voor aanmelden en voor meer informatie
op www.sportencultuurhelmond.nl!

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.

