Bekijk de webversie

Talentpost nr.8
14 februari
2020

Afscheid Peter en
Lucie
Lucie Niessen gaat een
nieuwe uitdaging aan, vanaf
1 maart aanstaande. Ze
heeft een baan aangenomen
dichter bij haar woonplaats.
Jarenlang heeft ze met veel
enthousiasme zich ingezet bij
Talentrijk. We willen Lucie
bedanken en wensen haar
heel veel werkgeluk.
Aanstaande woensdag is de
laatste werkdag voor Lucie.
U bent uiteraard van harte
welkom om haar een hand te
komen geven na schooltijd.
Peter de Groot gaat genieten
van zijn vervroegd pensioen.
Na ruim 20 jaar verbonden te
zijn geweest bij Talentrijk
stopt hij met werken vanaf 1
maart aanstaande. Peter was
vooral werkzaam op locatie
Theo Driessenhof en was de
ondersteunende kracht voor
het team. Vrijdag 21 februari
is de laatste werkdag voor
Peter. Ook nu bent u
uiteraard van harte welkom
om hem de hand te komen
schudden na schooltijd.

Agenda
Vrijdag 14 febr. 2020
Carnavalsviering
Maandag 24 febr. 2020
Start carnavalsvakantie
Vrijdag 28 febr. 2020
laatste dag carnavalsvakantie
Maandag 2 maart 2020
Hoofdluiscontrole B'Hof
Woensdag 4 maart 2020
Hoofdluiscontrole T'Hof
Donderdag 5 maart 2020
Spreekuur logopedie B'Hof
Vrijdag 13 maart 2020
Podium-uur
Vrijdag 13 maart 2020
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Talentrijke middagen

Inschrijven

Onze Talentrijke middagen
worden gehouden op donderdag
14 mei op locatie
Theo Driessenhof en op maandag
18 mei op locatie Betuwehof van
13.00-15.00u. De kinderen
kunnen deelnemen aan 2
workshops die te maken hebben
met culturele
activiteiten, waarmee ze hun
eigen
talenten kunnen ontwikkelen.
Heeft u nog een leuk idee en/of
wilt u als ouder meehelpen dan
bent u van harte welkom. Stuur
even een reactie naar
h.reijckers@bs-talentrijk.nl

Is uw zoon of dochter 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.
Heeft u nog vragen, stel ze
gerust!

Carnaval bij Talentrijk
Komende week staat Talentrijk in
het teken van carnaval. De
oudervereniging heeft samen met
de leerkrachten weer hele leuke
activiteiten georganiseerd voor de
kinderen. Bij de ingang van elke
deur kunt u zien wat er elke dag
te doen staat. Ook op klasbord is
dit terug te vinden.
Samen maken we er met z'n allen
er een geweldig feest van. Alaaf!

Cultuur-muziek bij Talentrijk
Na de carnavalsvakantie starten we met extra muzikale activiteiten in
diverse leerjaren-groepen. Hieronder ontvangt u wat extra informatie
hierover.
Blazersklas leerjaar 5; vanaf 3 maart gaan de kinderen van leerjaar 5
van beide locaties, elke dinsdag oefenen op echte muziekinstrumenten.
Zij worden hierin begeleid door muziekdocenten van het Kunstkwartier.
Uiteindelijk geven zij een muzikale eindpresentatie voor hun eigen ouders
en belangstellenden op dinsdagavond 21 april van 19.00-20.00u.
Musicoach; in het kader van Meer muziek in de klas gaan op donderdag
diverse groepen starten met het Musicoachtraject. Het kennismaken en
uitbreiden van zangkwaliteiten en instrumentele activiteiten.

Wij zijn jarig in maart........gefeliciteerd!!!
Locatie Theo
Driessenhof
03-03
08-03
08-03
13-03
20-03
6A/7A
28-03
28-03
6A/7A
30-03
31-03

Locatie Betuwehof

Lotte Couwenberg 6A/7A
Jayden Da Silva 6C/7C/8C
Toby Klaassen 6A/7A
Jady van Frederici 6A/7A
Brent van de Kerkhof
Jayda Martis 6A/7A
Loek van de Westerlo

01-03
06-03
12-03
12-03
12-03
13-03
13-03
17-03
17-03
23-03

Marit Ewalts 7A/8A
Thijs Raijmakers 4C/5C
Florance Napo 4B/5B/6B
Justine Napo 4B/5B/6B
Manuela Napo 4C/5C
Ramy Ozteke 4C/5C
Faith Staal 4C/5C
Madars Krastins 2A/3A
Noah Loos 1B/2B
Davy Pathuis 4B/5B/6B

Irene de Gruyter 6A/7A
Amy Jansen 6A/7A

De volgende Talentpost komt uit vrijdag
13 maart
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.

Doe in de carnavalsvakantie mee met gave
activiteiten!
Ben jij na al die dagen carnaval vieren nog niet
uitgehost? Of heb je al je energie gespaard voor
ons te gekke vakantieaanbod?
Op woensdag, donderdag en vrijdag in de
carnavalsvakantie hoef jij je in ieder geval niet
te vervelen!
Mario Kart, apenkooi, koken (alleen of samen met mama of papa) of leren
skiën of snowboarden? Dat kan! Daarnaast kun je ook met onze Junior
Jibb+’ers gaan paintballen! Gaaf he?!
Vanaf de peuters t/m klas 1, 2 van het VO is er iets te doen.
Aanmelden kan vanaf maandag 3 februari (9.00 uur) t/m woensdag 19
februari 2020.
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere activiteiten.
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op
www.jibbplus.nl en meld je aan!
VOL=VOL.
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep
doen op Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond).
Tot in de carnavalsvakantie!
Team Jibb+

Beste ouders/verzorgers,
Korfbalvereniging OEC organiseert dit jaar, in
samenwerking met Jibb+, een
schoolkorfbaltoernooi. Deze vindt plaats op 22
april van 14:00 tot 17:00 op het sportveld van
OEC: Braakse Bosdijk 1a.
Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 kunnen zich hiervoor opgeven.
Het wordt een super sportieve en gezellige middag waar je kind samen
met klasgenoten of vriendjes/vriendinnetjes mee kan doen aan een
korfbaltoernooi. Jongens en meisjes spelen samen in een team en
proberen samen zoveel mogelijk te scoren op de korf!
De teams moeten uit minimaal 5 kinderen bestaan, waarvan minimaal 1
meisje. Teams kunnen zich inschrijven via www.sportencultuurhelmond.nl.
Het zou fijn zijn als elk team een begeleider/coach met zich meebrengt.
Inschrijving is geheel kosteloos en kan tot 15 april!

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.

