Bekijk de webversie

Talentpost nr. 5
03 december 2021

Blazersklas

Agenda

Helaas zijn we door de aangescherpte maatregelen
genoodzaakt om de blazersklas even stop te zetten.

Maandag 6 december
Een gewone lesdag,
kinderen zijn niet vrij!!!

Het enthousiasme is bij de kinderen gegroeid van
het leren bespelen van een instrument. Wekenlang
hebben ze kei hard geoefend en gerepeteerd om
toe te werken naar een voorstelling. Helaas laat dit
nog even op zich wachten, maar we zijn ervan
overtuigd dat wanneer het weer kan en mag de
kinderen een geweldig concert weggeven. Zodra
het weer kan en mag wordt u uiteraard op de
hoogte gebracht wanneer de blazersklas weer leven
wordt ingeblazen.

Donderdag 23
december
Kerstviering
Donderdag 23
december
Talentpost 6
Vrijdag 24 december
Studiedag. Alle kinderen
vrij

Covid-19 maatregelen
Hieronder delen wij met u de nieuwe extra maatregelen. Wij vragen u dan ook om
ons (opnieuw) te helpen met het uitvoeren van het onderstaande:
- Het (dringende) advies om de kinderen van de groepen 6,7,8 en al het personeel
in de gangen een mondkapje te laten dragen;
- Het (dringende) advies om kinderen van de groepen 6,7,8, en al het personeel 2x
per week een zelftest te laten afnemen;
- Het (dringende) advies om kinderen zoveel als mogelijk alleen naar het
kindcentrum te laten komen;
- Ouders mogen niet in het kindcentrum;
- Voor alle kinderen: ook bij milde klachten (snottebellen/verkoudenheid/hoesten)
thuis blijven.
Fysiek onderwijs gaat voor onderwijs op afstand. Dat wil zeggen wanneer kinderen
in quarantaine zitten ivm nauw contact met een besmet persoon, dan kunnen ze
verder aan het werk in Classroom. Helaas lukt het ons niet, als we ook fysiek
onderwijs aanbieden, om dan diverse instructiemomenten te organiseren. Heeft u
vragen hierover stem dit dan even af met de groepsleerkracht.
Dit alles vraagt opnieuw begrip van u en ons. Zo hopen wij samen de besmettingen
te verminderen en de maatschappij te ondersteunen.

Sinterklaas
Joeoe de Sint en zijn Pieten zijn
uiteindelijk toch ook aangekomen op
ons kindcentrum. Gelukkig maar want
wat zaten we in spanning, kon hij nu
wel of niet komen. Natuurlijk is het dit
jaar allemaal wat anders
georganiseerd dan anders en hebben
we ons moeten houden aan de
maatregelen.
Met veel gezang hebben we de Sint en
zijn Pieten naar ons kindcentrum
gezongen. In de gymzaal kon elke
stamgroep de Sint en zijn Pieten
ontmoeten en een bezoek brengen op
afstand.
Wat was het toch een feest, met
allemaal mooie cadeaus, geweldige
zelfgemaakte surprises en heerlijk
strooigoed. Nu kunnen we lekker gaan
genieten van een heerlijk Sinterklaasweekend!

Inschrijven

Welkom terug

Is uw zoon of dochter (bijna) drie jaar?
Schrijf hem of haar dan zo snel
mogelijk in, zodat er zeker een plekje
voor hem/haar kan worden
gereserveerd.U kunt hiervoor een
inschrijfformulier opvragen bij de
leerkrachten of de directie of
telefonisch contact opnemen met ons.

Welkom terug juffrouw Femke! Na een
periode van bijna een half jaar mogen
we Femke weer verwelkomen op ons
kindcentrum. Ze heeft er enorm veel
zin in!

Mocht u mensen in uw omgeving
kennen waarvan de kinderen bijna 3
jaar zijn, dan zijn ook zij van harte
welkom om een oriënterend gesprek te
ontvangen bij Talentrijk (uiteraard
wanneer de maatregelen het toelaten).
De koffie staat klaar!

Vol enthousiasme gaat ze weer aan de
slag in stamgroep 2/3. We bedanken
Helga voor de afgelopen periode dat
ze de groep heeft opgevangen op de
dagen dat Femke afwezig was. Op
maandag, dinsdag en donderdag zal
ze aanwezig zijn in de groep.

MijnRapportfolio

Kerst

Het is geweldig om te zien hoeveel
ouders er al zijn ingelogd in het nieuwe
digitale portfolio. Maar mocht dit bij u
niet gelukt zijn, dan helpen wij u graag
om dit alsnog te doen. Of volg de
onderstaande stappen.

Nu sinterklaas bijna weer terug gaat
richting Spanje is het tijd om ons op te
maken voor het volgende feest,
namelijk het kerstfeest!

Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl of
download de app via de appstore. Klik
op ‘Eerste keer inloggen” en vul het
emailadres in dat bij ons Kindcentrum
bekend is en waarop u nu ook de
Talentpost ontvangt. U ontvangt na
een paar minuten een email met een
link om het wachtwoord aan te maken.
Kies een persoonlijk wachtwoord om in
te loggen bij MijnRapportfolio.

De kerstbomen en kerstversiering
komen uit de kast en zullen worden
opgetuigd. De oudervereniging is
samen met de leerkrachten activiteiten
aan het voorbereiden die ten goede
komen aan het kerstfeest. Hoe dit er
precies uit zal gaan zien is nog een
verrassing, maar we houden u
uiteraard op de hoogte.

Wij zijn jarig in december.....gefeliciteerd!!!
02-12 Lynn Giepmans gr. 6B/7B
06-12 Jazmin Szücs gr. 4C/5C
05-12 Sofie Visteanu gr. 1B/2B
10-12 Dylaila Kroon gr. 7B/8B
13-12 Emmanuel Fajemilugba gr. 4B/5B
15-12 Bjorn van der Vleuten gr. 4C/5C
19-12 Jara Broere gr. 7B/8B
20-12 Luca van Keppelen gr. 4A/5A

21-12 Vince Meijer gr. 7B/8B
22-12 Hamza Durmus gr. 1B/2B
22-12 Kim Sanders gr. 7B/8B
26-12 Quinty Habraken gr. 2C/3C
29-12 Diqencho Tuithof gr. 4A/5A
30-12 Damian Damen gr. 6B/7B
30-12 Jitte Otgens gr. 2C/3C

De volgende Talentpost komt uit op vrijdag 24
december

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

Kerstvakantie 2021 met Jibb+
Binnenkort is het weer kerstvakantie en dat betekent
tijd voor leuke, sportieve activiteiten! Vind je het leuk
om lekker te bewegen? Ga dan mee schaatsen in het
centrum van Helmond, lasergamen in het donker en/of
turnen in de sporthal! De Junior Jibb+’ers organiseren
dit keer het spannende spel Jachtseizoen en we
sluiten de vakantie af met Koken! Wij bieden de
activiteiten aan voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van het (speciaal) basisonderwijs.
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld
je aan! VOL=VOL. Aanmelden kan vanaf maandag 6 december (9.00 uur) t/m
woensdag 22 december 2021. Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal
duurdere activiteiten.
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op
Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond).

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@kc-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.

