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Fijne kerstdagen

Agenda

Het kalenderjaar 2019 zit er
alweer op en de kerstdagen
staan voor de deur te trappelen.
De lichtjes in de kerstbomen
schitteren en een mooi moment
om even terug te blikken op het
afgelopen jaar.
Het jaar is voorbij gevlogen. We
hebben veel nieuwe kinderen
mogen verwelkomen en zijn
stappen aan het zetten om het
onderwijs nog meer op maat te
maken voor onze kinderen. Dat
kan niet zonder de fijne
samenwerking met u als ouder.
We danken u daarvoor en hopen
de komende jaren hier nog lang
van te genieten.

Maandag 23 dec. 2019
Start Kerstvakantie t/m vrijdag 3 jan. 2020
Maandag 6 jan. 2020
Hoofdluiscontrole B'Hof
Woensdag 8 jan. 2020
Hoofdluiscontrole T'Hof
Vrijdag 10 jan. 2020
Verslag
Vrijdag 17 jan. 2020
Podium-uur
Donderdag 23 jan. 2020
Spreekuur logopedie T'Hof
Vrijdag 24 jan. 2020
Talentpost 7

We wensen u allemaal hele fijne
feestdagen samen met familie en
vrienden en wensen we u een
geweldig begin van 2020! Geniet
van de kerstvakantie en tot 6
januari!

Kerstviering
Gisteravond hebben alle kinderen kunnen genieten van een heerlijk en gezellig
kerstdiner. Alle kinderen hebben iets lekkers gemaakt voor een voor-, hoofd of
nagerecht en onder het genot van heerlijke muziek en gezellig sfeerlicht hebben we
samen gegeten. Na het diner deden alle kinderen in kleine groepjes in het LeerRijk
mee aan een geweldige kerstquiz, dit met dank aan de oudervereniging. Met veel
enthousiasme konden de kinderen vragen beantwoorden rondom kerst en ook
kleine prijzen winnen.
Vanochtend hebben de kinderen van onze school het kerstverhaal uitgebeeld.
Samen hebben we liedjes gezongen en in de stamgroepen hebben de kinderen nog
leuke activiteiten uitgevoerd. Daarmee is onze kerstviering afgesloten en is
iedereen klaar voor een heerlijke kerstvakantie.

Juf Marloes

Luizenouders gevraagd

In de herfstvakantie ben ik thuis
gevallen. Ik ben lelijk terecht
gekomen. Daardoor ben ik nu
herstellende van een
hersenkneuzing. Het gaat al
steeds beter en ik ben al weer
wat uurtjes aan het werken op
school. Hopelijk zal het herstel
verder voorspoedig verlopen en
ben ik snel van de partij!

Ook in 2020 willen we weer met een actieve
groep ouders aan de slag met de
luizencontrole. We hebben extra handen
nodig die helpen bij de luizencontrole, die er
zorg voor dragen dat dit snel en vlekkeloos
verloopt. Zonder de extra handen kunnen
we geen luizencontrole uitoefenen en dat
zou erg vervelend zijn. Bent u bereid om ons
uit de brand te helpen, dan zou u er ons een
groot plezier mee doen.

Groetjes juf Marloes

De luizencontrole op locatie Betuwehof vindt
plaats op de maandag na elke vakantie en
op locatie Theo Driessenhof is de controle
op woensdag. Wij zorgen ervoor dat de
koffie en thee klaar staat voor u. U kunt bij
de groepsleerkracht of de directie doorgeven
of dat u beschikbaar bent. Alvast dank voor
uw medewerking.

Peuterspeelzaal Talentrijk
De drukke decembermaand, hij zit er weer bijna op! Gedurende deze feestmaand
was de doorgaande lijn tussen de peuters en de kleuters duidelijk te merken. Wat
hebben ze samen leuk gespeeld! Tijdens de Sinterklaasperiode hebben we samen
gedanst op Sinterklaasliedjes. Uiteraard zijn Sint en zijn pieten op 5 december ook
bij de Peuterspeelzaal op bezoek geweest. Onze peuters zijn ontzettend verwend
door de Sint, zij hebben allemaal een mooi cadeau gekregen.
Sinterklaas ging terug naar Spanje, en wij bereidden ons voor op Kerstmis. Dit
deden we samen met de kleuters. Met hen hebben we op 19 december het boek
'Kom er maar bij, kleintje' opgevoerd als toneelstuk. Het toneelstuk was een groot
succes! Verder hebben we op 19 december natuurlijk deelgenomen aan het
gezellige kerstdiner. Na dit diner werd het toneelstuk nog aan de ouders getoond.
Wat was het leuk om alle peuters en kleuters in hun rol als muis, kat, hond, papa of
mama te zien. We hebben met zijn allen ontzettend genoten.
In 2020 blijven we ook zeker leuke activiteiten doen met de kinderen van
basisschool Talentrijk. Wij wensen alle ouders, kinderen en medewerkers van
Talentrijk fijne feestdagen en veel geluk en gezondheid in 2020!

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

Locatie Betuwehof

07-01 Elena van de Beek
2B/3B
11-01 Liv van Bommel
2B/3B
11-01 Merijn vd Kerkhof
4B/5B
16-01 Lina Jansen
2B/3B
16-01 Antos Jarmula
1A/2A
20-01 Jelle vd Waterbeemd
2B/3B
22-01 Cheyenne Ophorst
4B/5B
27-01 Storm Maas
4A/5A
28-01 Lenka Losos
2B/3B
31-01 Deimantas Valiukas
4B/5B

02-01 Jari van den Elshout
gr.
7A/8A
03-01 Anastazja Nowakowska gr.
7A/8A
09-01 Nathan Verhees
gr.
6B/7B
11-01 Merel Looijmans
gr.
2A/3A
11-01 Roy Wouters
gr.
7A/8A
12-01 Natalia Zawada
gr.
6B/7B
17-01 Kay Marcus
gr.
7A/8A
18-01 Gioraily Christina
gr.
4B/5B/6B
25-01 Milan Froon
gr.
7A/8A
25-01 Jase van Helden
gr.
7A/8A
25-01 Colin van Rooij
gr.
4B/5B/6B
29-01 Mirthe Bombeeck
gr.
4B/5B/6B

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

De volgende Talentpost komt uit vrijdag 24
januari
Extern
In deze rubriek plaatsen wij teksten die naar school gestuurd zijn, met het verzoek deze op te
nemen in de Talentpost. De school draagt geen verantwoording voor eventuele fouten die hierin
staan.

"Yvonne, Prinses van Bourgondië"
Zondag 29 december: Wegens succes reprise “Yvonne, Prinses van Bourgondië.”
Gratis entree voor jongeren en kinderen!
In het begin van het seizoen 2019/2020 speelden 11 acteurs het toneelstuk
"Yvonne, Prinses van Bourgondië". Het toneelstuk is zo ontzettend goed ontvangen
dat het Annatheater besloten heeft om in de kerstvakantie, met steun
van CultuurContact en de Rabobank Helmond, het stuk te hernemen. Deze speciale
voorstelling is gratis voor jongeren en kinderen.
De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai. Dan ziet hij Yvonne. Ze is
lelijk, volgens haar tantes stroomt haar bloed te traag. De prins besluit direct met
haar te trouwen. Niet uit liefde, maar omdat hij iedereen, en vooral zijn ouders, op
de zenuwen wil werken.
Yvonne zwijgt en kijkt. Het hele hof is in shock. Ieders ware aard komt naar boven
en oude geheimen worden ontsluierd. Als je anders bent en anders doet hoor je er
niet bij en moet je weg. Hoe kunnen ze zich in godsnaam ontdoen van prinses
Yvonne?
Hieronder een aantal reacties op deze voorstelling:
John van der Sanden, regisseur: "Dit is dus een voorstelling die je moet gaan zien!
Alles klopt, spel van zeer hoog niveau, prachtig decor, origineel en oorspronkelijk,
ontroerend en voor de zoveelste keer weer het bewijs dat het Annatheater de
mooiste voorstellingen maakt in de hele wijde omgeving."
Wethouder Antoinette Maas: "Wat een leuke, originele voorstelling! Erg goed
gespeeld en een prachtig decor!"
Stefan Jung, artistiek directeur van kunstenaars collectief Carte Blanche: “Hele
mooie voorstelling in een lief mooi theater Gaat dat zien!”
Mieke Chatrou, directeur CultuurContact Helmond: “Wat ’n kanjers. Schitterende
voorstelling in alle opzichten.”
regie: Lavínia Freitas Vale Germano
datum: zondag 29 december
aanvang:: 15.00 uur
entree: kinderen/jongeren GRATIS, volwassenen € 7,50
kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 06-28104333
De gratis kaartjes voor kinderen en jongeren is mede mogelijk gemaakt door
CultuurContact, bureau voor cultuureducatie en de Rabobank Helmond

Gratis workshop “Yvonne, Prinses van Bourgondië”
Voorafgaand aan de voorstelling “Yvonne, Prinses van Bourgondië” geeft
theaterdocent en regisseur Lavínia Germano een workshop aan jongeren en
kinderen.
Waarom vinden mensen het moeilijk als je anders bent? Hoe komt het dat Yvonne
niet meer wil praten? En de prins, waarom wil hij niet doen wat zijn ouders van hem
verwachten?
Met al deze vragen gaan we aan de slag in een leuke en spannende workshop vol
spelplezier.
datum: zondag 29 december
tijd: 11.00 tot 12.30 uur
prijs: gratis
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl
Meer informatie: www.annatheater.nl
Deze gratis workshop is mede mogelijk gemaakt
door CultuurContact, bureau voor cultuureducatie en de Rabobank Helmond.

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

Geniet van je kerstvakantie in Bibliotheek Helmond
Van zondag 22 december tot en met zondag 5 januari is er in de Bibliotheek
Helmond van alles te beleven!
Kom genieten van mooie voorleesverhalen, leer over sterrenkunde of
blauwdrukken, pimp je eigen kerstoutfit, of maak je eigen schilderij of houten
hanger.
Graag vooraf aanmelden. Meedoen aan de workshops kost slecht 2,50 inclusief
materialen.
Bij het voorlezen kun je gratis binnenlopen en luisteren naar een mooi
winterverhaal.
Voor info en tickets: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten
Met vriendelijke groet,
Bea van Dijk
Leesconsulent
Bibliotheek Helmond-Peel
Watermolenwal 11
5701 RV Helmond
Nieuw: doorkiesnummer 0492-740014 (ma middag t/m do ochtend)
b.v.dijk@bibliotheekhelmondpeel.nl

Beste allemaal,
Het Tienerhuis is een plek waar jeugd lekker kan
ontspannen. Jongeren vinden een veilige plek, waar
ze kunnen ontdekken en leren, maar waar ze bovenal
zichzelf kunnen zijn. Regelmatig worden er ,naast een
open inloop, activiteiten georganiseerd. Zo ook de
eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar, 10-1-2020
vanaf 19.00! Samen gaan we het nieuwe jaar op een
feestelijke manier inluiden! Voor iedereen vanaf groep 6 is er een nieuwjaarsgala,
uiteraard met rode loper en welkomstdrankje. De toegang is geheel gratis.
Je kunt 6 consumptie muntjes kopen voor 5 euro, of voor 1 euro per stuk. zowel het
drinken als iets lekkers is slechts een muntje. Zien we jullie ook op
het nieuwjaarsgala op 10 januari 2020? Trek je mooiste outfit aan en neem je
vrienden mee. Een avondje zonder ouders!
Ben je in het bezit van een pasje? Neem deze dan mee, op deze manier kunnen we
contact opnemen met je ouders mocht er iets zijn gebeurd. Heb je nog geen
pasje? Dan kun je deze aanvragen via tienerhuis.nl
De beste wensen!
Vrijwilligers van het Tienerhuis

Gratis workshop en voorstelling voor kinderen en
Het echte Kerstverhaal
Beste mensen,
Het Annatheater blijft niet stil in de kerstvakantie. Op 29 december hernemen we,
wegens succes en met steun van Cultuur Contact, het toneelstuk "Yvonne, Prinses
van Bourgondië". Deze voorstelling is gratis voor kinderen en jongeren.
Voorafgaande aan deze voorstelling wordt een gratis workshop gegeven.
En van 19 tot en met 22 december speelt toneelgroep Vreemd Beest "Het echte
Kerstverhaal".
Het zou hartstikke fijn zijn als u aandacht aan deze activiteiten zou kunnen geven in
uw schoolbulletin. Als bijlage het artikel.
Als u een foto bij het artikel zou willen ontvangen dan hoor ik dat graag van u.
Bij voorbaat dank!
Vriendelijke groet,
Lavínia Germano
annatheater
tel.: 06-44369288
P.s.: Het Annatheater biedt schoolprojecten aan. Bij ons in het Annatheater maar
ook op maat op uw school. Zie www.annatheater.nl

Event kasteel Helmond 8 januari

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

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.

