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Schoolpleinafspraken
Een reminder van de schoolpleinafspraken:
Ophalen. We verzoeken u met klem om, als u uw kind(eren) komt halen, achter de klimboom bij de schuur te wachten. Gezien het grote aantal kinderen dat uit school komt, is het erg onoverzichtelijk als u vlak bij school staat te
wachten. Wilt u dit ook doorgeven aan degenen die uw kind(eren) komt ophalen (oppas/grootouders)?
De kinderen van de groepen 1 komen via de zijdeur naar buiten. Het is fijn als u achter de stenen bank blijft
wachten.
Fietsen op het schoolplein. Dit is niet toegestaan, ook niet buiten schooltijd. We hebben samen met de Mariaschool
een fietsenstalling. De kinderen zetten de fietsen in het fietsenrek van school (niet in het fietsenrek naast de flat) en
altijd op slot. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan de fietsen. Wilt u er op letten, bij het
neerzetten van de fietsen, dat de doorgang naar het schoolplein vrij blijft? Dus geen fietsen tegen het hek van de
boomgaard plaatsen.
Honden. We verzoeken u om buiten het hek te wachten met uw hond.

Zending
Beste ouders,
Hier even een update van de zendingscommissie.
Het is alweer een tijd geleden dat we met de bovenbouw een musical hebben gespeeld van
en met hulp van World Vision. Vanaf die week zijn we gaan sparen voor deze stichting. We
hebben een aantal mooie wereldcadeaus kunnen kopen voor World Vision ter waarde van
1000 euro! Wat is er met het gespaarde geld zoal gedaan?

Boeren in Tanzania hebben een waterput gekregen.

In Tanzania zijn er gezondheidswerkers aan de slag gegaan om mensen te onderwijzen
hoe ze moeten vaccineren.

Een groot aantal kinderen in Oeganda heeft een groentetuin gekregen bij hun huis en de kinderen hebben
voorlichting gekregen hoe ze deze tuin goed kunnen onderhouden.

Voor 420 euro zijn er lesmaterialen gekocht voor kinderen in Oeganda.

In Ethiopië zijn er leesboeken voor kinderen aangeschaft van ons geld.

Al met al mogen we heel trots zijn op de kinderen van Het Talent! Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie bijdrage,
ook namens de medewerkers van de stichting. We hebben nog een mooi certificaat gekregen van de wereldcadeaus. Het zal een tijdje beneden op het prikbord hangen in de hal.
Hartelijke groeten van de zendingscommissie
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Overblijf
Beste ouders/ verzorgers ,
Ik wil het overblijfteam op deze wijze een keer in het zonnetje zetten. Elke lunchpauze staat er een groep overblijfkrachten klaar om samen met uw kinderen de boterhammen te eten. Er is natuurlijk ook genoeg tijd over om
lekker buiten te spelen. Ook daar begeleiden zij de kinderen. Een leuk verhaal aanhoren, meedoen met een potje
voetbal, een leerling aanwijzen die "de bel mag doen", kinderen troosten bij pijn of verdriet, gezellige gesprekjes
voeren, de kinderen begeleiden tijdens een ruzie, kortom, er zijn voor de kinderen.
Overblijfteam, bedankt !!
Lijkt het u leuk om ook een keer mee te draaien met dit team, laat het mij weten. Ook voor
vragen en opmerkingen mag u mij altijd mailen of aanspreken.

Marga Harteveld
overblijfcoördinator
mharteveld@cbshettalent.nl
Leerlingenraad
Hallo wij zijn de leerlingenraad. Wij hebben een vergadering gehad en we hebben weer veel besproken. We hebben
veel goede ideeën, zoals: kooklessen voor de groepen 3 t/m 8, filmavond voor het goede doel en een elektriciteitsdag.
Maar ook willen we ouderlessen over uw beroep bij ons op school. Als u een leuk beroep heeft of een leuke hobby
en het leuk vindt, dan kunt u wat over uw beroep vertellen in de klas waar uw kind in zit. Op die manier kunnen kinderen worden geïnformeerd en misschien wel meer leren over het beroep wat ze later willen worden.
Als u zich hiervoor wilt aanmelden, kunt u mailen naar: mbos@cbshettalent.nl (juf Mariska).

Kind op maandag
Nu we in de 40-dagentijd (weken voor Pasen) zitten, horen de kinderen de Bijbelverhalen over Jezus die op weg gaat naar Jeruzalem. Door de verhalen heen gaan wij mee op
weg naar Pasen.
Week 11 -Wie begrijpt dit?
Week 12 -Waar hoop je op?
Week 13 -Een nieuw begin.
Na de Pasen horen we een serie verhalen over het koningschap van Israël. Over de
profeet Samuel en de koningen Saul en David. We horen dat een goede koning doet, wat
God zou doen.
Week 14- Ik luister
Week 15- Is God hier?
Week 16 Weet wat je doet!
Week 17 Ik weet het niet.
(Meivakantie met Hemelvaartsdag.)
Week 20- Jou bedoel ik.
Week 21 Wie is de Koning?
Paasviering
De paasviering op school is op donderdag 29 maart. Gezien het grote aantal kinderen is het helaas niet meer
mogelijk om de paasviering gezamenlijk met de (groot)ouders te houden. De ruimte is te beperkt.
Er is die dag een continurooster. Dit betekent dat de kinderen op school lunchen en om 14.00 uur vrij zijn.
Aansluitend is vrijdag een vrije dag, Goede Vrijdag, en maandag is het Tweede Paasdag, dus dan zijn de kinderen ook
de hele dag vrij.
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Sporttoernooien
Het seizoen van de voetbal-en hockeytoernooien komt er weer aan.
Het is helaas niet meer mogelijk om in te schrijven. De inschrijving is gesloten.
Hieronder nogmaals de data:
Schoolhockeytoernooi bij Hudito en Ringpass voor de groepen 5 t/m 8
(Goede) vrijdag 30 maart: groep 5/6 bij Hudito;
(Goede) vrijdag 30 maart: groep 7/8 bij Ring Pass.
4x4 schoolvoetbaltoernooi bij V.V. SEP (Tanthof-Zuid)
Woensdag 11 april: groep 7/8 ;
Woensdag 18 april: groep 5/6 ;
Woensdag 25 april: groep 3/4 .
Voorafgaand aan de toernooien ontvangen de deelnemers en begeleiders informatie over de tijden, locatie enz.

Geboren
Op 5 februari 2018 is Norah geboren. Norah is het zusje van
Isa Knoope uit groep 1/2a.
Van harte gefeliciteerd met dit kleine meisje en heel veel geluk
met elkaar.

Kalender
di
wo
di
do
vrij t/m ma
do
di t/m do
do
vrij
ma t/m vrij

20-03-2018
21-03-2018
27-03-2018
29-03-2018
30-03 t/m 02-04-2018
05-04-2018
17 t/m 19-04-2018
26-04-2018
27-04-2018
30-04 t/m 11-05-2018

bezoek Science Centre, groep 7 (continurooster voor deze groep)
peuter/kleutervoorstelling ‘(S)Op’, door de clowns Troez en Soezie
bezoek Science Centre, groep 8 (continurooster voor deze groep)
paasviering en continurooster voor alle groepen
paasweekend (Goede Vrijdag en Tweede Paasdag)
verkeersexamen groep 7 (theorie)
eindtoets groep 8
koningsspelen
Koningsdag (vrije dag)
meivakantie

Welkom op school
Groep 1a
Imma van den Ende
Femke Doevendans
Groep 1b
Mila Schenkeveld
Jens Louter
Merel Zimmerman
Allemaal van harte welkom op onze school. We wensen jullie heel veel plezier en succes!
Met vriendelijke groet, Marja Faber
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