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Vrijdag 03 februari 

verslag mee naar huis 

 

Maandag 06 februari 

Studiedag. Alle leerlingen vrij 

 

Dinsdag 07 februari 

OV vergadering 

 

Vrijdag 17 februari 

Carnavalsviering 

 

Vrijdag 17 februari 

Talentpost 06 

 

 

   In deze TalentPost: 

 

 Stamgroepen 0-1 

 Mijn Rapportfolio en 

gespreksplanner 

 Schooltijden 

 Carnaval 

 Dank je wel 

 Tevredenheidsonder-

zoeken 

 Schoolplein LeerRijk 

1 en 2 

 Voorstellen sociaal 

werker Jeugd & gezin 

 

 

 



 

 

Stamgroepen 0-1 
Onze college Anne Houthooft heeft 

voor de kerstvakantie aangegeven 

dat ze graag gebruik wil maken van 

een langere periode van verlof. Dit 

betekent dat Anne vanaf maandag  

20 maart tot het einde van het 

schooljaar afwezig zal zijn. 

Met het team hebben we gekeken 

hoe we tot een oplossing kunnen 

komen waarbij we zo min mogelijk 

wisselingen hebben voor de kinderen. 

Met dank aan de flexibiliteit van onze 

collega’s in LeerRijk 2 zal de 

personele bezetting van de 

stamgroepen 0-1 er als volgt uitzien: 

Periode 20 maart t/m 20 juni:                                   

Groep 0/1A                         Groep 0/1B                                                

Maandag  Cindy                      Astrid 

Dinsdag Cindy                         Astrid 

Woensdag Cindy/Tamara     Youssra 

Donderdag Cindy                   Youssra 

Vrijdag Cindy/Tamara           Youssra 

 

Periode 21 juni t/m 14 juli: 

Groep 0/1A                  Groep 0/1B 

Maandag Cindy              Astrid 

Dinsdag Cindy                Astrid 

Woensdag Ivar              Youssra 

Donderdag Ivar             Youssra 

Vrijdag Ivar                    Youssra 

 

Alle collega’s die vanaf 20 maart 

werkzaam zijn in de stamgroepen 0-1 

zijn al bekende gezichten voor de 

kinderen, omdat ze al werkzaam zijn 

in dit LeerRijk. 

We zijn heel erg blij dat we samen tot 

deze oplossing zijn gekomen. 

 

MijnRapportfolio en 

gespreksplanner 
Vanaf vrijdag 3 februari staat het 

verslag van uw zoon/dochter klaar op 

MijnRapportfolio. 

Natuurlijk willen we n.a.v. het verslag 

graag met u in gesprek (vanaf leerjaar 

5 is uw zoon/dochter ook van harte 

welkom). 

Dit schooljaar plannen we de 

verslaggesprekken in via de 

gespreksplanner in Kwieb. 

Deze gespreksplanner staat open 

vanaf vrijdag 27 januari. U heeft dan 

een week de tijd om het gesprek in te 

plannen op een moment dat het voor 

u uitkomt. 

De ouders van de kinderen uit 

leerjaar 7 en 8 hebben al een gesprek 

ingepland omdat deze kinderen ook 

hun (pre-)advies ontvangen. 

Mocht het plannen van het gesprek 

niet lukken, dan kunt u even contact 

opnemen met de 

stamgroepleerkracht. 
 

 

  

 

 

 

 



 

 

Schooltijden 
Wat fijn om te zien dat veel kinderen 

(en ouders 😉) 's morgens op tijd 
aanwezig zijn. Helaas zien we ook 
regelmatig dat kinderen te laat op 
school komen. 
Om 8.20 uur gaat de eerste bel en om  
8.30 uur de tweede bel waarna de 
lessen beginnen. Voor iedereen is het 
fijn wanneer alle kinderen dan binnen 
zijn, zodat we ook echt kunnen 
beginnen. Daarnaast is het voor de 
kinderen die niet op tijd zijn vaak heel 
vervelend om te laat de klas binnen 
te komen. 

 

Carnaval 
Op vrijdag 17 februari vieren we met 

alle kinderen het carnavalsfeest. Zoals 

u van ons gewend bent, mogen de 

kinderen in de dagen daarvoor al 

verkleed naar school komen. Het 

thema van de verschillende dagen is 

als volgt: 
Maandag: Pyjama-dag 

Dinsdag: Doe-raar-met-je-haar-dag 

Woensdag: Andersom-dag 

Vrijdag: Carnaval 

Via Kwieb ontvangt u nog meer 

informatie. 

 

Dank je wel!!! 
Onze oudervereniging organiseert 

jaarlijks een heleboel leuke 

activiteiten waarbij kinderen 

regelmatig ook een kleine 

snoeptraktatie ontvangen. Deze 

traktatie wordt mede mogelijk 

gemaakt dankzij Snoeperij “de Zoete 

Inval” uit Helmond. We willen hen 

dan ook heel hartelijk bedanken voor 

alle lekkernijen die we het afgelopen 

jaar hebben mogen ontvangen. 

 

Tevredenheidsonderzoeken 
Dit schooljaar zal een 
tevredenheidsonderzoek worden 
uitgevoerd. Het onderzoek wordt 
gedaan om te achterhalen hoe de 
ouders tegen ons kindcentrum 
aankijken, wat Talentrijk al goed doet 
en waarin we ons nog kunnen 
verbeteren. 
Het onderzoek past binnen het 
kwaliteitsbeleid van ons kindcentrum. 
Het onderzoek zal door de Onderzoek 
& Innovatie Groep worden 
uitgevoerd. 
Vandaag ontvangt u een e-mail met 
de uitnodiging om deel te nemen aan 
het onderzoek. 
Let op: mogelijk komt de uitnodiging 
in de spambox. 
Het onderzoek is geheel anoniem en 
uw  
e-mailadres zal alleen worden 
gebruikt om u een uitnodiging en 
eventueel een herinnering te sturen. 
Na afloop zullen wij u informeren 
over de resultaten van het 
onderzoek. 
Van 23 januari t/m 3 februari willen 
we u de gelegenheid geven om de 
vragenlijst op Talentrijk in te vullen. 
Dit kan iedere schooldag tussen 08.30 
en 09.00 uur. 



 

 

Wij zorgen voor een laptop, een 
kopje koffie of thee en iets lekkers. U 
kunt zich melden in de keuken. 
Succes met het invullen van de 
vragen! Wij hopen op een goede 
respons. Mocht u nog vragen hebben, 
loop dan gerust even bij ons binnen. 
 

Schoolplein LeerRijk 1 en 2 
Rondom het schoolplein van LeerRijk 

1 en 2 zijn verschillende 

ontwikkelingen waarover we u graag 

willen informeren. De komende 

periode (tot aan de meivakantie) is 

het de bedoeling dat het schoolplein 

helemaal zandvrij geveegd wordt.  

Daarna zal er een nieuwe put 

geplaatst worden waardoor we 

hopelijk geen last meer hebben van 

grote plassen water op het plein. 

Ook zal een stratenmaker komen om 

de tegels opnieuw recht te leggen. 

Wanneer dat allemaal gebeurd is, 

worden een aantal nieuwe 

speelelementen geplaatst. Het 

speelhuisje wat er nu staat, moet 

afgebroken worden en daarvoor zijn 

we op zoek naar een paar ouders die 

ons hierbij kunnen helpen. 

Het is de bedoeling dat de grote 

balken van het speelhuisje afgezaagd 

worden, daarna mag het speelhuisje 

in kleinere stukken gezaagd worden 

zodat we het af kunnen voeren. 

Heeft u om ons hierbij te helpen? 

Dan kunt u een berichtje sturen naar 

directie@kc-talentrijk.nl of even 

binnenlopen bij Marieke. 
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Voorstellen sociaal werker 
Jeugd & gezin Team Oost 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Britt Eijkemans. Vanuit 
Sociale Teams Helmond ben ik 
betrokken als sociaal werker Jeugd & 
gezin voor hulp aan kinderen en 
ouders. Meestal gaat het goed en 
lossen de problemen die zich in een 
gezin kunnen voordoen wel op. Dit 
kan op eigen kracht of met behulp 
van de mensen om je heen. Soms 
kom je er zelf even niet uit. Ik kan 
hiermee helpen. 
Hulp kan er zijn voor de kinderen, 
voor ouders bij opvoedproblemen, of 
voor kinderen en ouders samen. 
Vragen of problemen waar wij bij 
kunnen helpen zijn bijvoorbeeld: 

- Door een scheiding ontstaan 
spanningen in het gezin en je 
merkt dat je kind eronder lijdt. 

- Je kind wordt gepest 
- Je kind is erg ongelukkig, 

angstig of gestrest. 
- Je kind luistert niet goed naar 

je, is vaak boos of trekt zich 
juist terug. 

- Je kind gamet veel 
- Je kind is onzeker en heeft 

weinig zelfvertrouwen. 
- Je kind voelt zich eenzaam en 

heeft moeite met het aangaan 
van contact met andere 
kinderen. 

- Er is sprake van huiselijk 
geweld of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 
 

Mijn werkdagen zijn van dinsdag 
t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 

uur. Op woensdagochtend ben ik 
aanwezig tussen 08.15 en 10.30. 
Mocht u contact met mij willen 
opnemen, stuur mij gerust een 
mailtje. Mijn e-mailadres is: 
b.eijkemans@sthelmond.nl 
 

Mocht je jezelf direct willen 
aanmelden, dan kun je aanmelden via 
het telefoonnummer 088-0017300 of 
via het aanmeldformulier van op de 
website Sociale Teams Helmond: 
www.socialeteamshelmond.nl  
Op onze website vind je aanvullende 
informatie over onze werkwijze en 
wat wij te bieden hebben. 

 
Met vriendelijke groet, 
Britt Eijkemans 
Sociaal Werker Jeugd & Gezin 
Team Oost 
 
Mobiel: 06-38917708 
E-mail: b.eijkeman@sthelmond.nl 
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Wij zijn jarig in Februari! 

 

04-02 Frank Jarmula groep 2A/3A  

04-02 Petr Romanov groep 2B/3B  

 

06-02 Loïs van Heyningen groep 0B/1B  

06-02 Emma Verhees groep 4A/5A  

 

09-02 Alyssa van Grootel groep 6A/7A  

11-02 Jaimy Van der Wal groep 0A/1A  

 

13-02 Ksawery Gawron groep 0A/1A  

19-02 Santiago Goncalves da Silva gr. 2A/3A  

 

20-02 Dylan Aben groep 6B/7B  

22-02 Sarah ter Schiphorst groep 4B/5B  

 

22-02 Britt van Thoor groep 7C/8C  

24-02 Emma Ionascu groep 4A/5A  

 

24-02 Levi Kusters groep 4B/5B  

25-02 Rens van den Heuvel groep 7C/8C  

 

25-02 Jakub Rudnicki groep 6A/7A  

27-02 Mijntje Visser groep 4A/5A  

 

27-02 Dylana van den Wijngaard groep 4B/5B 

 

 

   De volgende Talentpost  

       komt uit op vrijdag 

             17 februari 



 

 

Vanaf 18 januari: Gratis proeflessen 
Jeugdtheaterschool Annatheater   
  
Vanuit de passie om met kinderen en 
jongeren te werken werd 17 jaar geleden 
Jeugdtheaterschool Annatheater 
opgericht. We bieden een gedegen 
lesprogramma waarin kinderen en 
jongeren hun talenten ontwikkelen.  
  
Op het toneel kun je van alles beleven. Je 
fantasie gebruiken om allerlei spannende, 
gekke en onverwachte situaties te 
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk 
om toneel te spelen, je leert ook een 
heleboel. In de acteerlessen werk je aan je 
houding, stem en verbeelding Je 
vermogen om samen te werken, te 
presenteren en je fantasie worden 
verbreed.  
In alle groepen krijgen kinderen en 
jongeren onder de enthousiaste 
begeleiding van theaterdocent Lavínia 
Germano professionele acteerlessen.  
  
Vanaf woensdag 18 januari beginnen de 
cursussen weer en kunnen kinderen gratis 
een proefles volgen. De lessen worden op 
woensdagen en donderdagen gegeven.  
  
“Wisselende rollen en snel ritme brengen 
toeschouwers She is the Man in 
Annatheater naar puntje van stoel.” 
(Recensie laatste theaterproductie 
Jeugdtheaterschool door Ine van Hal in het 
Eindhovens Dagblad)  
  
“Toneellessen leert mij hoe ik in sommige 
situaties in het echte leven kan omgaan, 
hoe ik ermee anders om zou kunnen gaan 
dan ik voorheen deed.” (Eva, 16 jaar)   
  

  
Wil uw kind graag op toneelles bij 
Jeugdtheaterschool Annatheater maar 
kunt u geen contributie betalen?   
  
We hebben een speciaal potje voor 
gezinnen die het niet breed hebben, maar 
desondanks bij andere fondsen buiten de 
boot vallen. Dus mocht uw kind graag op 
toneelles maar is het cursusgeld voor u te 
hoog? Neem contact met ons op.  
  

Meer informatie: 
laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-
44369288.  
Voor lestijden en meer: 
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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Beste ouders /verzorgers, 

 

Wanneer ouders gaan scheiden is dit iets waar 

kinderen geen invloed op hebben. Dit gebeurt 

zonder dat het kind dit wil. Hoe fijn is het voor 

jouw kind om te ervaren dat hij /zij niet de 

enige is, die hiermee te maken heeft? 

Voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar is 

er de training Dappere Dino’s. Tijdens 12 

bijeenkomsten leren kinderen hoe ze 

problemen op kunnen lossen en ze leren hoe 

ze beter om kunnen gaan met gevoelens na de 

scheiding.  

We werken in kleine groepjes met 

leeftijdsgenootjes, die hetzelfde meemaken. 

Daardoor ervaren ze steun. De training is 

preventief, het geeft kinderen tools om te 

leren hoe zij hun gevoelens kunnen uiten en 

het geeft hen support van andere kinderen. 

Wil je meer informatie over de training? Bekijk 

onderstaande link of kijk naar het document in 

de bijlage. 

https://www.youtube.com/watch?v=lzWw4o

Vqd8M 

Heb je nog vragen? Bel gerust met 

Nicole Brouwers  06 46 17 81 97 of  

Myrna Welten      06 89 97 0542  

Aanmelden kan via deze link: 

https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default

.asp?training=515 
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