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Vrolijk Kerstfeest!

Agenda

Helaas is het ons allen niet gegund geweest om het
kalenderjaar zonder perikelen af te sluiten. De
laatste week hebben we ons kindcentrum moeten
sluiten en hebben we alleen noodopvang
georganiseerd.

Maandag 20 december
Start Kerstvakantie

Er is veel gebeurd afgelopen jaar, van sluiting tot
openen en weer dicht en een verhuizing in de
zomervakantie. Dit hadden we niet kunnen
organiseren zonder uw hulp en vertrouwen. Daarom
willen wij u via deze weg toch enorm bedanken voor
uw inzet en flexibiliteit van het afgelopen jaar. Voor
nu wensen wij iedereen, ondanks de bizarre
situatie, een paar geweldige feestdagen toe en een
fantastisch begin van het nieuwe jaar. Blijf gezond,
en tot heel snel!

Vrijdag 7 januari
Laatste dag
Kerstvakantie
Vrijdag 14 januari
Talentpost 7

Automatische incasso

Kerstviering

Zoals u weet vragen wij jaarlijks een
vrijwillige ouderbijdrage. Dit kan
worden georganiseerd via een
automatische incasso of per bank
worden overgemaakt.

Vorige week vrijdag stond in het teken
van het kerstfeest bij ons kindcentrum.
Alle kinderen kwamen in de mooiste
kledij naar ons kindcentrum en hebben
daar genoten van het samenzijn, een
lekker kopje soep met brood en het
maken van de mooiste kerstknutsels.
Het was een gezellig en liefdevol
feest!

Mocht er nog geen incasso hebben
plaatsgevonden bij u, dan gaat dit op 1
januari as. gebeuren. Heeft u
aangegeven geen gebruik te willen
maken van de automatische incasso of
het geld nog niet overgemaakt dan
verzoeken wij u de ouderbijdrage (30
euro) over te maken op naar NL43
RABO 0171 0794 42 tnv
Oudervereniging Talentrijk.
Dank voor uw medewerking!

Nu is de kerstvakantie dan ook echt
begonnen en hopen we dat iedereen
kan gaan genieten.

Fijne Kerstvakantie en een gezond 2022
Beste ouders/verzorgers,
We hopen na de kerstvakantie gewoon te kunnen starten op ons kindcentrum.
Mocht dat niet het geval zijn, dan horen wij tijdens de persconferentie op 3 januari
meer.
Mochten we 10 januari niet open mogen, wordt u in de laatste week van de
kerstvakantie geïnformeerd over de organisatie van het afstandsonderwijs en de
noodopvang.
Vooralsnog hopen we elkaar, gezond en wel, op Talentrijk te zien op 10 januari!
Voor nu een fijne kerstvakantie toegewenst en een gezond 2022!

Wij zijn jarig in januari.....gefeliciteerd!!!
01-01 Hifa Haji gr. 1A/2A
05-01 Michael Bochenek gr. 1A/2A
gr. 4A/5A
07-01 Elena van de Beek gr. 4B/5B
6B/7B
11-01 Liv van Bommel gr. 4A/5A
11-01 Merijn van de Kerkhof gr. 6B/7B
12-01 Ravi Martens gr. 1B/2B
1A/2A
16-01 Lina Jansen gr. 4C/5C
16-01 Antos Jarmula gr. 2C/3C
7A/8A
17-01 Kay Marcus gr. 6A/7A
6B/7B
18-01 Gioraily Christina gr. 6A/7A

19-01 Joyce Kisoka gr. 1B/2B
20-01 Jelle van de Waterbeemd
22-01

Cheyenne Ophorst gr.

25-01 Colin van Rooij gr. 7A/8A
27-01 Storm Maas gr. 6B/7B
28-01 Jayden Demeter gr.
28-01
29-01

Lenka Losos gr. 4B/5B
Mirthe Bombeeck gr.

31-01

Deimantas Valiukas gr.

De volgende Talentpost komt uit op vrijdag 14
januari
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Activiteiten voor kinderen in januari 2022 in het Annatheater
Helmond
Vrijdag 7 en zaterdag 8 januari: Talenten gezocht voor “Op de planken met Anna” in
de Kerstvakantie!
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 januari organiseert het Annatheater twee dagen vol
theaterplezier voor jongeren en kinderen!
Op vrijdag gaan we met het verhaal aan de slag. Zaterdag spelen we de hele dag
toneel en ’s avonds hebben we een voorstelling, in een echt theater met alles er op
en er aan. Vanuit een spannend verhaal gaan we een flitsend toneelstuk maken.
We gebruiken alle kleuren licht en projecties van kasteelzalen en griezelige bossen!
Kom in het Annatheater in de spotlights staan!
Wanneer: vrijdag 7 van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag 8 januari van 10.00 tot
21.30 uur
Waar: Annatheater Helmond
Voor wie: kinderen vanaf groep 5 en jongeren
Wat kost het: € 20,00
Voorstellingen: zaterdag 8 januari om 19.00 uur en om 20.30 uur
GEÏNTERESSEERD? Kijk op onze site: www.annatheater.nl of neem contact op
met Lavínia Germano: telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Op de planken met Anna is mede mogelijk gemaakt door Cultuur Contact

Vanaf 12 januari: Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater
Speel je thuis weleens dat je een popster, een held of de baas van de wereld bent?
Kom dan eens in het theater toneelspelen!
Vanaf woensdag 12 januari beginnen de cursussen op onze Jeugdtheaterschool
weer.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden op
woensdagen en donderdagen gegeven.
“Jij hebt mij meer dan alleen toneelspelen geleerd; dankzij jou kan ik beter voor een
groep spreken, heb ik meer controle over mijn lichaam en kan ik mijn emoties beter
laten zien” (Emma, 17 jaar)
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl
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