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Agenda
Woensdag 5 oktober
t/m 14 oktober
Kinderboekenweek
Woensdag 19 oktober
Qliqdag. Alle leerlingen
zijn vrij
Maandag 24 oktober
start herfstvakantie
Vrijdag 28 oktober
laatste dag
herfstvakantie
Maandag 31 oktober
Hoofdluiscontrole
Vrijdag 11 november
Talentpost 3

Wij zijn jarig in oktober.....gefeliciteerd!!!
02-10 Julian Kaczmarek gr. 2A/3A
7D/8D
03-10 Bartek Dutka gr. 6A/7A
03-10 Tess Krijger gr. 6A/7A
Thelen gr. 0B/1B
07-10 Liv Figee gr. 2B/3B
0A/1A
08-10 Dion Cornelissen gr. 7D/8D
10-10 Aqeel Baghat gr. 2B/3B
11-10 Kayleigh van de Beek gr. 7C/8C
11-10 Finn Verhappen gr. 4B/5B
12-10 Elise Lam gr. 6B/7B
16-10 Noud Tiggelman gr. 2B/3B
18-10 Jahlaino Tuithof gr. 7C/8C
7D/8D

18-10

Jahmairo Tuithof gr.

21-10 Ashraf Baghat gr. 4B/5B
23-10 Doutzen Fernandes
25-10
25-10
25-10
27-10
28-10
29-10
31-10
31-10

Shamira Broere gr.
Sem Habraken gr. 7C/8C
Zara Nana gr. 4B/5B
Kevin Wijdh gr. 6A/7A
Lena Sliwiak gr. 7C/8C
Dex Lam gr. 2A/3A
Nena Maas gr. 4B/5B
Julia Matkowska gr.

De volgende Talentpost komt uit op vrijdag 11
november
Theo Driessenhof
5709 BA Helmond
T 0492-512223
E-mail: info@kc-talentrijk.nl

Over een paar weken is het alweer zo ver, de
herfstvakantie! Dit betekent natuurlijk veel sporten
en bewegen met Jibb+. Samen met verschillende
sportaanbieders is er weer een leuk aanbod met
sportactiviteiten voor kinderen van groep 1 t/m
groep 8. Vanaf 3 oktober 20.00 uur kan jij je
inschrijven voor onze leuke activiteiten.
Sportaanbieders
Tijdens de herfstvakantie is er de mogelijkheid om een nieuwe sport te ontdekken!
Zwem je graag dan kun je deze vakantie synchroonzwemmen. Of duik je liever op
de grond dan is een keepersclinic bij Helmond Sport voor jou zeer geschikt. Hou je
meer van schoppen in plaats van de ballen tegenhouden dan moet je zijn bij de
kickboksles. Verder bieden we ook weerbaarheid aan, laat zien wie je bent! Ben je
goed in ballen gooien en vangen dan is een handbal training de plek waar je moet
zijn.
Kijkje op de boerderij
Ook dit schooljaar is er een mogelijkheid om een kijkje te nemen op de boerderij.
Hier leer je allemaal leuke dingen, bijvoorbeeld dingen ontdekken over kalveren en
koeien. Misschien kom je wel te weten wat voor producten er allemaal gemaakt
kunnen worden van de dingen op de boerderij. Vind jij het interessant en houd je
van dieren dan is een kijkje op de boerderij echt iets voor jou! Schrijf je snel in want
vol=vol.
JIBB+
Vanuit Jibb+ organiseren wij zelf natuurlijk ook super leuke activiteiten. Ben jij een
echt PAW Patrol fan en zit jij in groep 1 of 2, schrijf je dan in voor deze leuke
activiteit. Zit jij in groep 3 t/m 8 en vind jij het leuk om met jouw team de vlag te
veroveren? Dan is ‘capture the flag’ de activiteit die jij samen met onze toppers van
Jibb+ moet spelen.
Schrijf je in!
Op maandag 3 oktober om 20:00 uur start de inschrijving voor de activiteiten op de
website van Jibb+ (www.jibbplus.nl). Kosten zijn €2,50 per activiteit. Mocht je de
activiteit niet kunnen betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting Leergeld!

HALLOWEEN
Het is oktober en zeggen we oktober dan zeggen we ook Halloween. Kom je mee
griezelen de 29ste. Trek een halloweenkostuum aan en laat je verrassen.
Vergeet je niet aan te melden voor 10 oktober.
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