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Agenda

Jul di 19 Afscheid groep 8

wo 20 Doorschuifmoment naar nieuwe klassen

do 21 Afscheid van met pensioengaande juffen

vr 22 Laatste schooldag van het schooljaar 2021-2022. Kinderen uit om 12:00 uur

Sep do 1 Studiedag, leerlingen zijn nog vrij i.v.m.zomervakantie

ma 5 Jippie! Eerste schooldag!

Jarigen deze zomer

19 juli Claar, 6 jaar

20 juli Doris, 6 jaar

21 juli Yéro, 6 jaar

Chessa, 10 jaar

29 juli Sofie, 6 jaar

Senn, 7 jaar

31 juli Nova Joan, 12 jaar

10 augustus Kjelt, 7 jaar

13 augustus Zoë, 6 jaar

18 augustus Nikki, 5 jaar

21 augustus Fleur, 10 jaar

26 augustus Merlijn, 4 jaar

29 augustus Arthur, 12 jaar

31 augustus Lumi, 6 jaar

1 september Florian, 5 jaar

5 september Ezra, 8 jaar



Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Nieuwe leerlingen

Na de zomer starten er 3 nieuwe leerlingen; Joshua in groep 6, Mathias in groep 3 en Merlijn in

groep 1. We wensen hen en hun ouders veel plezier op het Talent!

Vertrekkende leerling

Jordy uit groep 5 gaat na de zomervakantie in Souburg starten op een andere school. Veel succes

Jordy: en zet hem op, lekker de handen uit de mouwen steken en gaan met die banaan.

Algemeen

Vertrek met pensioengaande juffen

Beste allen,

Ik kijk naar buiten vanuit ons heerlijke huis.

Dit huis zal nog belangrijker voor mij worden. Ik zal er vaker zijn in de toekomst. Mijn tas is bijna leeg.

Nu mijn hoofd nog. Het is mooi geweest na 44 dienstjaren in het boeiende onderwijs.

De eerste 26 jaar werkte ik op de van Duijvenvoordeschool (later Mozaïek) in Oost-Souburg,  een sterk

vernieuwende school.

Daarna 18 jaar op het Talent. Deze school heette toen nog Dolfijnenburch. Wij woonden tegenover de

school en onze drie dochters zaten er voordat ik er kwam werken.

Ik loop in totaal 33 jaar in dit gebouw rond, eerst 15 jaar als moeder en daarna 18 jaar als intern

begeleider en MT lid. Daarnaast heb ik verschillende groepen onder mijn hoede gehad.

Mijn drijfveer is altijd geweest : vooral opkomen voor kinderen en ouders die steun nodig hebben. Ik was

in mijn hoofd voortdurend met de school en de kinderen bezig. We hebben veel mooie, heftige, en ook

verdrietige zaken meegemaakt.

De school zit in mijn hart.  Wat een mooie tijd

Nu naar een nieuwe fase. Mijn man is al drie jaar met pensioen. We kunnen nu samen interessante reisjes

maken buiten de schoolvakanties. Steden, concerten en musea bezoeken. Leuke activiteiten ondernemen

met ons groeiende gezin. Op onze kleinkinderen passen. Heerlijk samen fietsen. Wandelen met

vriendinnen. Lekker lezen. Vrijwilligerswerk oppakken. Dingen doen waar we zin in hebben!

Dank voor het vertrouwen en een prachtige vakantie toegewenst.

Fijn als we elkaar nog even de hand kunnen schudden van de week.

Met vriendelijke groet,

Els van Duivendijk

Wat heb ik het naar me zin gehad. Héérlijk gewerkt . En wat een leuke kinderen. Iedereen zijn eigen ding.

Hartstikke leuk; wat een diversiteit. ën dan één groep worden!!!! Ik zal het missen.

Heel veel plezier en succes de komende jaren.

Juf Marjan

Ik ga  per 1 okt met pensioen. Dus… nog vier weekjes in het nieuwe schooljaar…

Tot na de vakantie

Marjan Rouw

En ook ik vertrek. Nou is er een ding wat ik helemaal niet goed kan naast weggooien, een pokerface

opzetten, mooi weer spelen, zwarte koffie drinken, namen niet  verwisselen, a capella zingen enz. enz.….

en dat is afscheid nemen!

Dus net als Vera Lynn zeg ik : We”ll meet again, don’t know where, don’t know when… but I know we’ll

meet again some sunny day! Alhoewel als het regent vind ik het ook prima, want laten we allemaal een

beetje voor de wereld en elkaar zorgen…

Tot…

Wilma van der Does



Juffendagen/ meesterdag

Namens alle juffen en meester Philip natuurlijk, willen we alle kinderen en ouders bedanken voor de

geweldige dag die we met de kinderen hebben beleefd. Dank aan alle lieve ouders voor het meehelpen,

pannenkoeken bakken, zaadjes verzamelen, bonnen kopen, bloemen plukken enz. We hebben er enorm van

genoten.

Het Zomerfeest

Bibberende baasjes en giebelende grietjes

Eindelijk mocht het dan weer: het vieren van het Zomerfeest en we kunnen met gemak zeggen dat we nog

wel een feestje kunnen vieren met elkaar. Dat zijn we de afgelopen twee jaar niet verleerd.

De snelheid waarmee de intakenlijst gevuld werd door welwillende ouders is misschien wel een voorspeller

geweest voor dit zomerfeest. Binnen no time was ons plein veranderd in een boerenerfje met allerlei

boerenspellen en spullen erop,  de waterglijbaan heeft nog nooit zoveel kleine natte glibberaars gezien.

De Activiteiten Commissie die meteen de feedback in een bestandje zette, en ondanks hun vele uren

voorbereidingstijd, ook bij het opruimen heel serieus de puntjes op de i heeft geplaatst.

Namens alles en iedereen kunnen we concluderen dat dit een fantastisch zomerfeest is geweest, we de

komende jaren en jaren net zulke toffe feestjes willen vieren met elkaar en handen op elkaar voor de AC

zomerfeestclub, die van tevoren al zei:  We hebben er zin an!



Afscheid AC leden

en

Dit seizoen nemen de AC leden afscheid van twee heel ervaren meiden:

Heidi heeft een groep 8 zoon , Mats, die naar de Middelbare gaat\

Linda heeft na 3 Scholten boys, bijna de Daltons,  geen kinderen meer op het Talent…

Dus na jarenlang mee helpen, sjouwen, friteuses aanslepen, draaiboeken in elkaar timmeren, Koningsspelen

organiseren, Sinten schminken, paaseieren verstoppen, pepernoten bakken enz. willen we deze kanjerinnen

hartelijk bedanken en ongetwijfeld gaan ze ergens anders aan de slag… Goed gedaan dames!

Nieuws uit de groepen

Groep 8

Wat een cliffhanger… Vanavond mogen de kinderen hun musical aan hun ouders laten zien. Deze foto is

vanochtend genomen, U hoeft niet bang te zijn om in yogahouding op een matje te moeten zitten. U krijgt

een keurig gehuurde stoel voor ultiem zitcomfort. En het programma: Le Vision van onze enige echte groep

8.

Post

Theater tijdens de zomer



De Jeugdtheaterschool Zeeland heeft weer heel erg leuke zomertheaterweken! Zie de flyer voor

meer info.

Het Talent wenst u een heel fijne zomervakantie!






