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Agenda
Mei

Juni

Juli

Sep

vr 13

groep 5 naar het MuZEEum in Vlissingen

ma 16

groep 1 en 2 naar Zeeuwse Concertzaal (met de bus)

di 17

Personeelsdag Archipel, leerlingen zijn vrij

vr 20

10.00 uur Leerlingenraad

wo 24

Start danslessen

do 26 en vr 27

Hemelvaart, leerlingen zijn vrij

ma 30 - do 2 juni

Avond 4-daagse

do 2

Afsluiting Jeelo Project Inrichten van je omgeving

vr 3 en ma 6

Studiedag/Pinksteren, leerlingen zijn vrij

wo 8

Start Jeelo Project Zorgen voor dieren

wo 15 t/m 17

Schoolkamp groep 8

vr 8

Zomerfeest

di 19

Afscheid groep 8

do 21

Doorschuifmoment naar nieuwe klassen

vr 2

Studiedag, leerlingen zijn nog vrij
i.v.m.zomervakantie.

Jarigen
13 mei
17 mei

Yara, 7 jaar
Wouter, 8 jaar

Van harte gefeliciteerd!

Algemeen
Afscheid Henk

Op 22 april hebben we afscheid genomen van onze Henk, die per 1 mei met vervroegd pensioen is
gegaan.
Vanaf 12 uur is Henk met zijn vrouw Dees en met Els op tournee langs alle groepen geweest. Henk
ging verkleed als Henkie, het kleine jongetje in korte broek met bretels en petje op, zodat iedere
groep op eigen wijze afscheid kon nemen van onze directeur. Dat gebeurde met liedjes, de wie van
de 13 quiz, toneelstukjes en dansjes. Eigenlijk was Henk een soort sinterklaasrondje aan het maken…
Via de doorschuif rode loper van de leerlingraad werd hij om 2 uur op het plein geloodst. Ondertussen
hadden alle kinderen van de hele school een plekje gevonden in de cirkel op het schoolplein. Heel
veel ouders waren er om naar dit fantastische Talentkoor te luisteren en na het afscheidswoord van
Henk nog een keer het glas met hem te heffen.
Henk vond het een geweldig afscheid van zijn periode als directeur van het Talent.

Tinta

Beste ouders,
Vandaag was mijn eerste dag als directeur op het Talent. Het voelt goed om hier te zijn!
De komende weken maak ik verder kennis met het team en leer ik de kinderen en de school beter
kennen.
Wanneer u als ouder een gesprek met mij wilt, kunt u mij voor schooltijd even aanspreken om een
afspraak te maken of mailen naar tintahendriks@archipelscholen.nl.
Tinta Hendriks

Aanwezigheid van Tinta (onvoorziene omstandigheden voorbehouden)
23 mei, 31 mei, 1 juni, 3 juni

Luizencontrole

Morgen, woensdag 11 mei is er weer een pluizenronde. Geen gel of moeilijke staartjes is wel
handig…

Zomerfeest:
2 vacatures
Zoals in de agenda al is aangegeven, gaan we het zomerfeest weer old school vieren op vrijdag 8 juli.
Het team en de AC hebben er helemaal zin in om elkaar weer te ontmoeten op het schoolplein met
allerlei activiteiten, hapjes en een drankje op zijn tijd.
Voor de aankleding van het plein hebben we jarenlang kunnen steunen op de familie Dieleman, de
ouders van onze ex leerlingen Niek en Sofie. Met een trekker kwamen ze het plein op om de geleende
spullen van de oranjevereniging uit St. Laurens te brengen. Samen met de banken van de Rugbyclub
konden we op die manier een gezellig terras maken.
We zijn op zoek naar iemand die een ingang heeft bij de Oranjevereniging in St. Laurens, die bereid
is te vragen of wij hun materiaal voor een dag mogen gebruiken. Daarbij komt natuurlijk dat we ook
iemand nodig hebben die de tafels en de banken naar ons schoolplein kan brengen…
Mocht u een van deze vacatures kunnen/willen opvullen, dan kan u zich opgeven bij Moniek uit groep
3 of Wilma van 5.

Zomerfeest:
Schminken

Zoals u weet een topattractie voor de kids. Dit jaar is het thema dieren: van huis- tot
boerderijdieren. Talenten en beginners op dit gebied kunnen zich aanmelden bij Moniek uit groep 3,
Wilma uit 5.

De Avondvierdaagse, gevraagd: organisator/ gemotiveerde ouder/4daagse
duizendpoot
Wat een tijd geleden is het toen de kinderen samen met hun ouders de Avondvierdaagse van
Middelburg konden lopen. Natuurlijk was er in Corona tijd wel een alternatief die je via een app kon
volgen. Maar nu is weer tijd voor het echte werk. Het loopfestijn vindt dit jaar plaats in de week van
30 mei t/m 2 juni.
Laura is namens het team de uitverkoren opvolger van Marlies, die dit jaren heeft georganiseerd. We
zijn op zoek naar een of meerdere ouder(s) die dit samen met haar op poten wil zetten. U snapt het
vast al: U kunt zich opgeven bij Laura!

Schoolfruit
Misschien ten overvloede maar voor de zekerheid melden we nog even dat er met ingang van deze
week geen banaantjes, appels of bloedsinaasappels meer uitgedeeld worden. Het project schoolfruit
is voor dit schooljaar ten einde…
Dus vanaf nu geldt weer zelf voor de vitamientjes zorgen!

Naschools aanbod
Danslessen (2e herhaling)
Een flink aantal kinderen heeft zich al opgegeven, maar…… Er zijn nog steeds plaatsen!
De lessen starten op dinsdag 24 mei. Het zijn 6 lessen.
Kosten: €15,00
Tijd: 15-16 uur.
Na schooltijd krijgen kinderen eerst een drinkpauze en mogen ze even op het plein.
Daarna naar de gymzaal. U kunt uw zoon/dochter om 16.00 uur ophalen in de gymzaal.
Aanmelden kan eenvoudig door een mailtje naar talent@archipelscholen.nl.

De Sprenckweide
De excursie naar de Sprenckweide start niet deze week, maar de volgende. Zoals u weet kan dit
doorgegeven worden via de schoolmail, zodat uw kind verzekerd is van een plekje om samen de
natuur te ontdekken en te bewonderen.

Nieuws uit de groepen
Groep 5
Schooltuintjes
Morgen vertrekken de kinderen om 10.30 uur naar de schooltuintjes, dat wordt natuurlijk spannend
nu er zo weinig regen is gevallen. We zullen wel flink aan de bak moeten met de gieter. Kom dus op
de fiets naar school!

Post
Opvoedvraag: Nooit de tegelranden raken: hoever ga je mee in de
neurotische rituelen van je kind?
(Stuk uit de Volkskrant van Anna van den Breemer, 26 april 2022)

‘Met één been op de stoep, en één been in de goot, en als ik dat niet doe, dan ben ik morgen
dood.’ In dit bekende Kinderen voor Kinderen-liedje komen het soort dwanggedachten voorbij
dat we allemaal wel eens hebben gehad. Een vriendin vraagt zich af in hoeverre ze moet
meegaan in de neurotische ideeën van haar dochter. Het meisje (3) rangschikt haar knuffels op
een specifieke manier op de bank. Niemand mag ze aanraken, anders wordt ze woest. Haar
moeder vraagt zich af: ‘Verplaats ik haar knuffels zodat ik normaal kan zitten of moet ik haar
wensen respecteren?’
Dit zeggen de deskundigen
Kinderen tot 6 jaar kunnen nog niet goed een onderscheid maken tussen werkelijkheid en
fantasie. Deze fase wordt ook wel ‘magisch denken’ genoemd, waarbij een kind gelooft dat de
eigen gedachten en handelingen de wereld kunnen beïnvloeden. ‘Er gebeurt iets naars met mijn
moeder als ik op de randjes van een tegel loop’, geeft jeugdpsycholoog Tamar de Vos-van der
Hoeven van Opvoedadvies.nl als voorbeeld.
Het kind uit het voorbeeld voelt zich zo betrokken bij haar knuffels dat ze het belangrijk vindt
dat ze op een goede manier bij elkaar zitten, zegt De Vos-van der Hoeven. ‘Niet op een harde
stoel bijvoorbeeld, en beer niet naast konijn.’
Rituelen, zoals het rangschikken van knuffels, geven houvast. ‘Jonge kinderen kunnen zich
overdonderd voelen door de overgang van de veilige wereld in huis naar de buitenwereld’, zegt
de jeugdpsycholoog. ‘School of de opvang is spannend. Met een ritueel krijgen ze grip op de
situatie. Daar is niets mis mee.’
Hoe weet je zeker dat er niet méér speelt? Voor een peuter of kleuter is het normaal om

overstuur te raken als de zaken net wat anders lopen dan ze voor ogen hadden. ‘Als een 8-jarige
helemaal van de kaart is, dan kan dat een signaal zijn dat er misschien iets anders aan de hand
is.’ Echte dwangstoornissen ontstaan meestal zo rond het 10de levensjaar.
Ouders kunnen kijken op welk moment die neurotische rituelen zich voordoen. ‘Vlak voor het
slapengaan proberen kinderen vaak de aandacht van papa of mama zo lang mogelijk vast te
houden. Dus wordt er elke keer iets nieuws bedacht. Het gaat dan niet om die knuffels, maar om
het rekken van tijd.’
Zo pak je het aan
Het heeft geen zin om keihard tegen de onlogische wensen van jonge kinderen in te gaan. ‘Dat is
hetzelfde als tegen een peuter zeggen: ‘Er zitten geen monsters onder je bed’ en er dan van
uitgaan dat die boodschap aankomt. Je miskent de emoties, waardoor een kind zich onbegrepen
voelt.’
Wanneer je kind overstuur raakt omdat er een knuffel is verplaatst, dan raad de expert aan om
die bui even uit te zitten. ‘Kinderen worden op zo’n moment overspoeld door emoties, dus
praten heeft weinig nut. Kijk of je kind zich laat troosten. Zo niet, blijf in de buurt en laat hem
of haar gewoon boos zijn of huilen.’
Begrip tonen betekent echter niet dat je alles maar toelaat. Want een bank vol pluchen beesten
waardoor je zelf niet meer fatsoenlijk kunt neerploffen is natuurlijk niet de bedoeling. ‘Maak de
afspraak dat de knuffels aan de kant gaan als er iemand wil zitten. Als niemand anders aan de
knuffels mag komen, moet je dochter het zelf doen.’ Bedenk samen een leuke alternatieve plek.
Het is belangrijk dat ouders niet te veel meegaan in de fantasieën van een kind, zegt De Vos-Van
der Hoeven. ‘Juist voor kinderen die dergelijke rituelen nodig hebben, is het fijn om grenzen en
structuur aangeboden te krijgen.’
Gaat het puur om tijdrekken vlak voor het slapengaan? ‘Zeg dat je ziet dat je kind steeds iets
nieuws verzint. Als er een extra liedje moet worden gezongen, prima, maar dan is er minder tijd
voor een verhaal.’ Zo geef je je kind ruimte, maar ben je niet drie kwartier bezig.

