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Welkom allemaal

Agenda

De eerste week van het schooljaar 2022-2023 is
alweer voorbij! Wat is het fijn om alle kinderen en
medewerkers weer in ons kindcentrum te zien. We
hopen dat iedereen genoten heeft van een fijne
vakantie en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar.
Een bijzonder welkom aan onze nieuwe collega’s:
Nicky Dieters en Inge Kuijten. Zij zijn beiden gestart
in LeerRijk 2 in de stamgroepen 2/3.
Ook verwelkomen we weer veel stagiaires binnen
ons kindcentrum. Deze stagiaires hebben zich
binnen de stamgroep en het LeerRijk aan u
voorgesteld of zullen dit binnenkort doen.
Mocht u vragen of tips hebben, dan staat de deur
altijd open. Ook kunt u altijd telefonisch of via de
mail (directie@kc-talentrijk.nl) contact met ons
opnemen.

Maandag 19 september
Info avond
Woensdag 21
september
Trektocht leerjaar 7
Donderdag 22
september
Trektocht leerjaar 7
Vrijdag 23 september
Trektocht leerjaar 7
Donderdag 29
september
Schoolreis
Vrijdag 30 september
Studiedag: alle
leerlingen zijn vrij

INFORMATIEAVOND
Op maandag 19 september (tussen 18.00 uur en
20.00 uur) staat de informatieavond gepland. Een
moment waarop u kunt kennismaken met de
leerkracht en een kijkje kan nemen in het
kindcentrum en de groep van uw zoon of dochter.
Komende week ontvangt u meer informatie over de
invulling van deze avond.

Vrijdag 07 oktober
Talentpost 02

KWIEB
Uit het oudertevredenheidsonderzoek van vorig schooljaar is het advies gekomen
om zoveel mogelijk vanuit één kanaal te communiceren. We hebben dit advies ter
harte genomen en onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden.
We hebben de keuze gemaakt om gebruik te gaan maken van Kwieb. Kwieb is een
app waarin u alle informatie en berichten terug kunt vinden en eventueel ook kunt
laten vertalen. Kwieb heeft heel veel mogelijkheden. Via Kwieb:
- ontvangt u berichten van de stamgroep, het LeerRijk en het kindcentrum;
- kunt u direct contact opnemen met de stamgroepleerkracht of een andere
collega van
Talentrijk;
- kunt u een absentie van uw kind doorgeven;
- ziet u alle studiedagen, vakanties en andere ‘bijzondere’ activiteiten terug in de
agenda;
- ontvangt u na deze Talentpost, driewekelijks de Talenpost;
- gaan we (later in het jaar) ook de planningen voor de verslaggesprekken
maken.
Er zijn een paar dingen die niet via Kwieb kunnen:
- verlof aanvragen kan alleen middels het invullen van het formulier
verlofaanvraag wat u
kunt vinden op onze website of in het kindcentrum;
- zijn er dringende zaken, dan vragen wij u persoonlijk contact op te nemen met
de
stamgroepleerkracht of directie. Omdat we natuurlijk vooral bezig zijn
met het geven
van goede lessen, kunnen we niet altijd (direct) via de Kwiebapp reageren.
Op 2 september heeft u een mail ontvangen van support.ziber.eu. In deze mail leest
u hoe u Kwieb kunt installeren op uw telefoon of ander device.
Mocht dit niet lukken, dan kunt u natuurlijk altijd even contact opnemen met de
groepsleerkracht van uw zoon/dochter.

Mijn Rapportfolio en gesprekken
Sinds vorig schooljaar zijn we gestart met MijnRapportfolio, een online omgeving
waarin we de ontwikkeling van kinderen vorm kunnen geven. We hebben positieve
geluiden van ouders mogen ontvangen en zelf zijn we ook enthousiast. De
volgende stap was voor ons om nog eens kritisch te kijken naar de momenten
waarop we MijnRapportfolio invullen en met u (en uw kind) bespreken.
Dit heeft ervoor gezorgd dat alle kinderen op hetzelfde moment hun verslag in
MijnRapportfolio kunnen lezen. Hieronder kunt u zien hoe dit eruit ziet:
1. In de periode tot aan de herfstvakantie wordt u door de stamgroepleerkracht
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Het onderdeel ‘Start’ in
MijnRapportfolio is dan ook ingevuld door de stamgroepleerkracht. Ook vragen we u
om wat in te vullen in MijnRapportfolio voorafgaand aan het kennismakingsgesprek.
Uiteraard wordt u hierover nog geïnformeerd;
2. Op vrijdag 3 februari staan de onderdelen ‘Zo ben ik’ en ‘Zo leer ik’ open in
MijnRapportfolio. U wordt uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
In de schoolkalender staat dat dit op 13 januari is, maar dit moet 3 februari
zijn
3. Op vrijdag 9 juni ontvangen de kinderen van leerjaar 8 hun laatste verslag.
4. Op vrijdag 23 juni staan de onderdelen ‘Zo ben ik’ en ‘Zo leer ik’ open in
MijnRapportfolio. U wordt uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.

Leerlingstamkaart

Luizencontrole

Deze week heeft u de stamkaart van
uw zoon/dochter ontvangen met
daarop de gegevens zoals wij die in
ons systeem hebben staan. We
verzoeken u om het formulier te
controleren en weer in te leveren op
school.
Ook kunt u op dit formulier aangeven
of u toestemming geeft voor het
gebruiken van video- en/of
beeldmateriaal. In het kader van de
Wet op Privacy (AVG) zijn we verplicht
om hier aandacht aan te blijven geven.
Bent u het nog steeds eens met de
keuze die u destijds gemaakt heeft,
dan hoeft u niets te doen/aan te
strepen.
Ook wanneer er geen wijzigingen zijn,
ontvangen wij graag het formulier.

Deze week zijn alle kinderen
gecontroleerd op luizen. Super fijn dat
deze check is gedaan.
We hebben deze controle zo
georganiseerd dat iedere stamgroep
een paar ouders heeft om de eigen
groep te controleren. Dit betekent dat
het na iedere vakantie maar even tijd
kost om te controleren.
Voor de volgende groepen zijn we nog
op zoek naar een paar extra handen:
stamgroep 2/3 (Helga en Nicky),
stamgroep 6/7 (Anne) en stamgroep
7/8 (Max)
Wilt u ons helpen? Geef dit dan door
bij de directie of de
stamgroepleerkracht.
We willen u vragen om thuis ook
regelmatig te controleren. Zo kunnen
we samen preventief bezig zijn.

De bibliotheek op school gaat weer open!
Vanaf volgende week kunnen de kinderen weer boeken lenen op school! Op school
hebben we een rijke bibliotheek met heel veel mooie en nieuwe boeken. Kinderen
mogen iedere week naar de bieb om een boek te lenen voor in de klas. Daarnaast
is er ook weer de gelegenheid om boeken te lenen voor thuis. Daarvoor hebben
kinderen een eigen biebpasje nodig. Een abonnement van de bibliotheek is gratis
voor kinderen! Mocht uw kind zijn ofhaar biebpasje kwijt zijn of er nog geen hebben,
dan kunnen ze op school een formulier krijgen om gratis een nieuw pasje aan te
vragen.
Als kinderen boeken willen lenen voor thuis dan nemen ze hun biebpasje mee naar
school en lenen boeken voor thuis. Wanneer ze de boeken gelezen hebben en weer
nieuwe boeken willen lenen, dan moeten de geleende boeken eerst ingeleverd
worden. Zonder biebpasje kunnen er géén boeken geleend worden. Sommige
ouders kiezen ervoor om het biebpasje op school te laten liggen, zodat de kinderen
het niet kunnen vergeten en zo altijd boeken kunnen lenen. Dat is ook een
mogelijkheid, maar niet verplicht.

Voorlezen en zelf lezen draagt bij aan de taal- en
leesontwikkeling. Wanneer kinderen vaak in hun
vrije tijd lezen, zien zij hun leesvaardigheid stijgen.
Niet alleen de leesvaardigheid van kinderen gaat
vooruit als ze veel lezen, maar ook hun
schoolprestaties. Groep 8-leerlingen die regelmatig
een boek lezen, behalen hogere scores op het
Citotoetsonderdeel taal. Hiernaast boeken ze ook
betere Citoresultaten op wiskunde,
studievaardigheden en wereldoriëntatie
OPROEP: We zijn op
zoek naar biebouders!
Kinderen kunnen op woensdag en op
vrijdag boeken lenen in de bibliotheek
op school. Dan worden ze geholpen
door ouders. Aan het begin van dit
nieuwe schooljaar zijn er een aantal
ouders gestopt, daarom zijn we op
zoek naar nieuwe ouders/vrijwilligers
die willen helpen. Lijkt het je leuk en
heb je interesse of heb je vragen dan
kun je terecht bij juf Anne-Riet
(LeerRijk 3), Wendy of Marieke. Wij
vertellen graag wat het inhoudt, alle
hulp is welkom!

Schoolfruit
Ook dit jaar doet onze school weer
mee met de EU-schoolfruitregeling. Dit
betekent dat alle kinderen op
woensdag, donderdag en vrijdag
vanuit het kindcentrum fruit ontvangen.
In de Kwieb-app ontvangt u wekelijks
bericht over het fruit wat aangeboden
wordt.

Wij zijn jarig in september.....gefeliciteerd!!!
03-09 Quinten Wieringa gr. 7D/8D
gr. 4B/5B
05-09 Gabriel Beda gr. 7D/8D
4A/5A
05-09 Noémi Otten gr. 4B/5B
4A/5A
06-09 Amy Heldens gr. 6B/7B
Heyningen gr. 2B/3B
10-09 Damian Legiewicz gr. 4A/5A
11-09 Tim Hennipman gr. 6B/7B
6A/7A
14-09 Lynn Förster gr. 6B/7B
7C/8C
14-09 Martha-Christina ter Schiphorst gr. 2A/3A
gr. 7C/8C
16-09 Elane Arts gr. 4B/5B

16-09

Logan van Lierop

17-09

Emma van Os gr.

18-09

Khalil Sturgeon gr.

19-09

Sam van

25-09
27-09

Jill Otten gr. 0B/1B
Lily van Lierop gr.

29-09
30-09

Jan Raczka gr.

Tymoteusz Wardach

De volgende Talentpost komt uit op vrijdag 7
oktober
Theo Driessenhof
5709 BA Helmond
T 0492-512223
E-mail: info@kc-talentrijk.nl

Voorkom dat de Talentpost in de spam terecht komt
of als ongewenste mail aangemerkt wordt.
U kunt het afzendadres opnemen in uw adresboek als zijnde veilige afzender.
'Voeg info@kc-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 info@kc-talentrijk.nl toe aan uw
adresboek.

