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Agenda
•

23 april t/m 8 mei;
- Meivakantie

•

12 mei;
- Schoolfotograaf

•

17 mei;
- Luizencontrole

•

26+27 mei;
- Hemelvaart; alle kinderen vrij

Jarigen in mei

Djaylissa-Esly
Nicola
Samen op weg
naar je eigen
toekomst!

Conor

Saad

Ties
Simon
Kieran

Hartelijk gefeliciteerd en fijne verjaardag!
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VOORWOORD
Beste ouder(s) / verzorger(s) en anders betrokkenen bij ‘t Talent,
Fijn dat u de moeite neemt om onze nieuwsbrief door te nemen. Ik schrijf dit voorwoord onder het genot van
een stralend zonnetje, dat via de ramen dominant mijn kantoor binnendringt. Het is al een aantal dagen lekker
weer en dat brengt mede een fijne energie met zich mee. Ik merk deze energie door de hele school heen. Er
wordt volop genoten van dit fijne weer, wat maakt dat we hard werken kunnen afwisselen met prettig buiten
spelen en leren.
Afgelopen dinsdag is de school bezocht door een videograaf. Gedurende de dag zijn er in de klassen, in de aula
en op het schoolplein diverse beelden vastgelegd. Met deze beelden willen we uitdragen waar ’t Talent voor
staat en wat voor mooie dingen er op onze school gebeuren. Na een geslaagde dag is het nu afwachten op het
eindresultaat. We hopen dat we de video in mei kunnen gaan delen. Fijn dat er zoveel kinderen op beeld
mochten en dat ze een steentje hebben kunnen bijdragen aan onze video.
De rest van deze korte lesweek heeft in het teken gestaan van het afscheid van meneer Christian, waar u in de
nieuwsbrief nog meer over kunt lezen. Daarnaast vindt u onder andere informatie over:
- Groep 3-4 bij Let’s Play
- Nieuwe leerkrachten groep 7-8
- Activiteiten voor jongeren tijdens de meivakantie
Veel leesplezier en een prettige meivakantie toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Martin van Meurs | Adjunct-directeur ’t Talent
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AFSCHEID MENEER CHRISTIAN
Zoals u weet zal meneer Christian na de meivakantie niet meer
terugkeren op ’t Talent. Hij gaat zijn talenten elders inzetten en zal
onze school helaas geen verlaten. Uiteraard wensen wij Christian al
het geluk en succes met zijn nieuwe baan.
Deze week heeft in het
teken gestaan van het
afscheid van Christian. Zo
is hij op donderdag in
iedere klas in het zonnetje
gezet en heeft zijn eigen
groep een mooi afscheid
verzorgt. Met dank aan
veel initiatief van kinderen
en wat creatieve en technische hulp van een van de mama’s, is er een
prachtig kunstwerk gepresenteerd als ode aan meneer Christian.

Het team zal vanmiddag na de Koningsspelen stilstaan bij het vertrek van Christian. Als school en collega’s
zullen we hem ontzettend gaan missen. Christian, bedankt voor je geweldige inzet de afgelopen 12,5 jaar en je
grenzeloze betrokkenheid bij alle kinderen, ouders en collega’s. Het ga je goed!

AFSCHEID VAN ‘T TALENT
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze week was mijn laatste week op 't Talent. Na ruim 12,5 jaar werkzaam te zijn geweest op 't Talent, is het nu
tijd voor een nieuwe uitdaging.
Per 01-05-2022 zal ik werkzaam zijn als leerkracht voor groep 7/8 op
SBO De Tandem in Uden. Naast het draaien van deze groep, zal ik ook
leidinggevende in opleiding worden.Graag wil ik iedereen bedanken
voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik neem met pijn in het hart
afscheid van een geweldige school, met een dito team en de leukste
kinderen van Schijndel! Wat zal ik jullie gaan missen! Toch blijf ik nog
betrokken bij 't Talent, al is het wat meer op afstand. Tot het eind van
het schooljaar blijf ik het aanspreekpunt voor de schoolverlaters en
natuurlijk ook voor de ouders en kinderen van groep 7, mocht daar
behoefte aan zijn. Daarnaast ben ik zeker ook bij de eindmusical
aanwezig en blijf ik contact houden met mijn collega's.
Iedereen heel veel plezier en succes in deze laatste periode en graag tot
ziens. We komen elkaar zeker nog tegen.
Ik ga 't Talent zeker missen!
Christian van den Bosch
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DE NIEUWE LEERKRACHTEN IN GROEP 7-8
Vanwege het vertrek van meneer Christian, is er vanaf de meivakantie een nieuwe personele bezetting voor
groep 7/8.
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Leerkracht
Juf Rowanne
Juf Joyce
Juf Joyce
Juf Robin
Juf Robin

Ondersteuning
Juf Rowanne
Juf Rowanne

Hieronder stellen de nieuwe leerkrachten zich aan u voor:

Hallo allemaal!
Ik ben Robin Schellekens en ik kom het team op ‘t Talent versterken! Ik zal in groep 7/8
twee dagen (donderdag en vrijdag) komen werken. Naast mijn passie voor het onderwijs
speel ik graag tennis en speel ik toneel bij De Boschwegse Toneelgroep.
Ik heb veel zin om aan de slag te gaan bij ‘t Talent!
Groetjes Juf Robin

Hallo kinderen en ouders,
Mijn naam is Joyce Huijberts en ik wil me graag even aan jullie voorstellen.
Samen met mijn man Erik en onze kinderen Sara en Ralf woon ik met veel
plezier in Sint-Oedenrode.
In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met mijn gezin; naar de speeltuin, een
eindje fietsen of gezellig winkelen en een hapje eten. Maar ook ben ik graag
thuis, waar ik het leuk vind om in en rondom het huis bezig te zijn. Zo hou ik
ervan om oude meubels te pimpen of lekker bezig te zijn in de tuin.
Na mijn PABO opleiding heb ik eerst een aantal jaren werkervaring op
mogen doen in de vervangerspool. Daarna heb ik ruim 10 jaar mijn eigen klas
gedraaid op twee verschillende scholen.
In 2020 heb ik de keuze gemaakt om weer over te stappen naar de VIP, waar
ik met veel plezier werk voor de stichting SKOPOS.
Ik vind het erg leuk om op verschillende scholen in te mogen vallen. Het is de ideale manier om veel
verschillende scholen te leren kennen, met ieder een eigen manier van werken.
Iedere dag, iedere klas is weer een nieuwe uitdaging. Dat maakt het werken in de VIP zo uitdagend.
Na de meivakantie mag ik voor een aantal weken aan de slag bij jullie op school. Ik heb er zin in!
Groetjes Joyce
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SCHOOLFOTOGRAAF

Het is weer tijd voor de schoolfotograaf!
De schoolfotograaf komt donderdag 12 mei 2022 op ‘t Talent.

LET’S PLAY GROEP 3-4

Groep 3-4 is in april vier keer naar Let's play geweest.
We hebben er planeten van papier maché gemaakt en
knikkerbanen gebouwd. Dit sloot aan bij het thema:
Zon, maan en sterren.
Voor het project: Kunstructeur van Cultuurkade zijn
we kunst gaan kijken en hebben de kinderen zelf een
uitvinding gemaakt van een oud apparaat. Wat zit er
allemaal in zo'n apparaat en wat kan ik er zelf van
maken.
En we hebben een workshop programmeren van
ASML gevolgd. De kinderen hebben met de blue-bot
gewerkt en hebben zo ervaren wat denken is stapjes
is en dat een computer dat ook doet. Ze weten nu wat
een chip is en dat die in heel veel apparaten zit.

5

WEBINAR OP WEG NAAR DE MIDDELBARE

Op weg naar de middelbare school – 11 mei van 19.30-20.30 uur
Je kind zit in groep 7/8 en gaat binnenkort de overstap naar het voortgezet onderwijs maken, een spannende
periode! Hoe maken jij en je kind hierin de juiste keuzes? Welk niveau is nu het meest passend voor je kind,
welke school past hierbij en hoe komt jouw kind het best tot z'n recht? Tijdens die webinar krijg je van diverse
professionals en ervaringsdeskundigen tips en tricks.
Doelgroep: ouders van leerlingen in groep 7 en 8
Aanmelden
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ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN TIJDENS DE MEIVAKANTIE
Meierijstad organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens meivakantie
Tijdens de meivakantie worden er veel leuke activiteiten georganiseerd in Meierijstad om samen sportief bezig te zijn, te
leren, elkaar te ontmoeten en vooral plezier te beleven met z’n allen!
Kinderen en jongeren van 2 t/m 17 jaar kunnen hieraan gratis deelnemen.
De activiteiten worden georganiseerd door gemeente Meierijstad, Ons Welzijn, ’t Honk, Bizzi, Welzijn de Meierij, De Kluis
en Bibliotheken Meierijstad.
Voor kinderen van 2 t/m 8 jaar staat het volgende op het programma:
• Maandag 25 april
Op avontuur in de natuur, 10.00-12.00 uur
Verzamelen op parkeerplaats Geel/Zwart, Prins Willem Alexandersportpark Veghel
Zorg voor kleren die vies mogen worden.
•

Dinsdag 26 april
Van prentenboek tot podium, samen dichten en optreden met Rick en Lisa
11.00 uur Bibilotheek Veghel, bij mooi weer buiten in de biebtuin
14.00 uur samen dichten en optreden, Bibliotheek Sint-Oedenrode
Voorlezen en spelen in pyjama 18.30 uur, Bibliotheek Veghel

•

Maandag 2 mei en dinsdag 3 mei
Prentenboeken speurtocht tijdens openingstijden bibliotheken.
Samen met je ouders, op zoek naar prentenboeken en opdrachten in het centrum.
Speurtocht is op te halen bij de bibliotheken Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel.
Bij inlevering van de opdrachten krijgen de kinderen een kleinigheidje.

•

Dinsdag 3 mei
Voorlezen en spelen in pyjama 18.30 uur, Bibliotheek Veghel

Aanmelden voor de activiteiten op het kinderprogramma is niet nodig.
Jongeren van 9 t/m 17 jaar kunnen zich opgeven voor:
• Maandag 25 april
Lasergamen Woeste Weide, Baselaarshoef 77, Schijndel
Bij slecht weer binnen locatie sporthal Dioscuren, Bunderstraat 6B , Schijndel
•

Dinsdag 26 april
Glow in the Dark verstoppertje, Sporthal de Streepen, Laan van Henkenshage Sint-Oedenrode

•

Maandag 2 mei
Step wedstrijd Jongerencentrum Bizzi, Steeg 3, Schijndel • Dinsdag 3 mei (Straat)voetbaltoernooi 4-4 Multicourt,
Mariannestraat 34A Sint-Oedenrode
•

Woensdag 4 mei
Panna Knock Out Krajicek Playground, Witte de Withstraat, Veghel

•

Vrijdag 6 mei
Skate activiteit, Busselbundersweg 1, Veghel, stuntsteppen en bescherming aanwezig

Alle jongerenactiviteiten zijn van 14.00-17.00 uur.
Aanmelden voor deze activiteiten is verplicht en kan via bewegen@meierijstad.nl of tel 0413-381756.
Meer informatie over alle activiteiten is ook te verkrijgen via mail naar bewegen@meierijstad.nl of tel 0413-381756.
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