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Online-onderwijs

Agenda

Het was een bijzondere start van het nieuwe jaar
2021. De afgelopen weken hebben de kinderen
super hard gewerkt met het werk wat op papier of
online klaar stond. Mede dankzij uw hulp hebben
we dit kunnen realiseren. Dank hiervoor!

Donderdag 28 januari
Studiedag. Deze dag
geen online-onderwijs
Vrijdag 12 februari
Carnavalsviering

De komende periode gaan we door met het geven
van online-onderwijs. En hopen we dat we net zo'n
succesvolle week mogen hebben als de afgelopen
weken. Mocht u vragen hebben of heeft u hulp
nodig, laat het ons weten. We staan voor u klaar!
Uiteraard hopen we dat deze periode snel voorbij is
en we de kinderen kunnen ontvangen in ons
kindcentrum.

Vrijdag 12 februari
Talentpost 8
Maandag 15 februari
Start carnavalsvakantie

Vacature Medezeggenschapsraad
Geachte ouders / verzorgers,
Zoals u weet heeft onze school net als iedere andere school een
medezeggenschapsraad (MR). Hierin vertegenwoordigen ouders en leraren op
beleidsmatig vlak de belangen van de school. Er wordt ongeveer 6x per jaar
vergaderd over verschillende onderwerpen zoals de begroting, het
beoordelen/verbeteren van protocollen, beleidsplannen enz. De zittingstermijn van
de ouders is 3 jaar. Nu is de termijn van een van de ouders verlopen en komt deze
positie dus beschikbaar.
Heeft u interesse om deel uit te maken van de MR en zo uw steentje bij te dragen
aan een gezonde organisatie? Stuur dan vóór 09 februari 2021 een mail naar
Ellisenleo@upcmail.nl (voorzitter MR) om uw interesse kenbaar te maken.
Bij meerdere reacties zullen er verkiezingen uitgeschreven worden waarbij de
ouders hun stem uit kunnen brengen op de verschillende kandidaten.
Aangemelde kandidaten worden na deze datum persoonlijk op de hoogte gebracht
van de ontwikkelingen.
Heeft u nog specifieke vragen dan kunt u altijd bij een van de zittende leden
informatie vragen.
Met vriendelijke groet,
Leo Faassen
Voorzitter MR Talentrijk.

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

Locatie Betuwehof

04-02
10-02
22-02
2B/3B
22-02
25-02
25-02
6A/7A
27-02

02-02
06-02
11-02
15-02
20-02
24-02
25-02

Frank Jarmula gr. 1A/2A
Sophie Morpey gr. 6A/7A
Sarah ter Schiphorst gr.
Britt van Thoor gr. 4A/5A
Justin de Crom gr. 7B/8B
Rens van den Heuvel gr.

Britt de Baat gr. 1B/2B
Emma Verhees gr. 2A/3A
Puck van Vuure gr. 2A/3A
Stefan Profijt gr. 7A/8A
Dylan Aben gr. 4B/5B
Levi Kusters gr. 2A/3A
Jakub Rudnicki gr. 5A/6A

Mijntje Visser gr. 2B/3B

De volgende Talentpost komt uit op vrijdag 12
februari

Carnavalsvakantie 2021 met Jibb+
Het is weer bijna vakantie, tijd om lekker te gaan
sporten met Jibb+! Kom jij meedoen met bootcamp,
atletiek of midgetgolf? Of ga jij de Jibb+ code als
eerste kraken? Ook voor de kleinste kids is er van alles
te doen, zoals hossen & klossen, handbal of
guppiesport.
Kijk op www.jibbplus.nl voor deze en alle andere activiteiten tijdens de
carnavalsvakantie. Zorg ervoor dat je sportkleding winterproof is, want al onze
activiteiten zijn buiten!
Aanmelden kan vanaf maandag 25 januari (9.00 uur) t/m woensdag 10 februari
2021.
Kosten €2,50 per activiteit.
Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op
Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond).

TechLab online
Ken jij ons TechLab al?
In 2021 starten we met nieuwe online activiteiten voor kinderen en jongeren uit
Asten, Deurne, Someren en Helmond:
Expeditie Webdesign en TechLab Club
EXPEDITIE WEBDESIGN (online):
Maak je eigen website of blog in vier workshops. Leer wat er allemaal komt kijken
bij het maken van een website. Stap voor stap maak je een eigen site of blog in
WordPress. Na de Expeditie kunnen kinderen en jongeren thuis verder met het
vullen en bijwerken van een eigen website. Leeftijd: 9-14 jaar. Startdatum: dinsdag
2 februari.
TECHLAB CLUB (online):
Ontdek techniek! Meld je aan voor de TechLab Club en doe vanuit thuis mee. Onze
'Technauten' zijn experts op het gebied van maaktechnieken. Zij gaan kinderen en
jongeren de wereld van film, programmeren, 3D, robotica en nog veel meer laten
ontdekken. Zes zaterdagen aan de slag met techniek. Leeftijd: 8-12 jaar.
Startdatum: zaterdag 6 februari (het thema dat centraal staat tijdens deze reeks is
programmeren).
Meer info en aanmelden (beperkt aantal plaatsen, vol =
vol!): www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab
Met vriendelijke groet,
Bettina Bus
Lees- en mediaconsulent
Bibliotheek Helmond Peel
b.bus@bibliotheekhelmondpeel.nl
T 0492 – 740013 / M 0683978669
I.v.m. maatregelen in de aanpak van het Coronavirus werk ik zoveel mogelijk thuis.
Vragen? Neem contact op via mail.
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag

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.

