Nieuwsbrief februari
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Januari ligt alweer achter ons. We zijn in de klas druk bezig met het afronden van de
eerste IPC unit van 2020. Ondanks het gebrek aan sneeuw en ijs, hebben we in groep 1 t/m
3 heel veel geleerd rondom het thema “Brrr.. wat koud!’ De laatste weken van de unit
gaan we op expeditie naar de Noordpool en de Zuidpool. Ondertussen wordt er in groep 6
veel geleerd over vulkanen en aardbevingen. Komt u kijken naar de presentatie op
donderdag 13 februari?
Elke maand ontvangt u van ons een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de
gang van zaken op school.
Veel leesplezier!
meester Luuc, juf Janita en juf Daniëlle
Rapportfolio
Op Het Talent gaan we werken met een
digitaal rapportfolio ‘MijnRapportfolio’.
We kiezen bewust voor een digitale
omgeving. Geen rapport meer op papier,
maar een groeidocument, waarin u de
ontwikkeling van uw kind door de jaren
heen kan volgen.
Een van de grote voordelen van
MijnRapportfolio is dat kinderen
meedoen!
Ze kunnen bijvoorbeeld foto’s maken van
werk waar ze trots op zijn en deze zelf in
MijnRapportfolio zetten. Of samen met
de leerkracht ontwikkelpunten vaststellen
en in MijnRapportfolio laten zien hoe ze
groeien.
De resultaten van Cito en de leerlijnen
van de kleuters zullen ook we toevoegen
aan MijnRapportfolio.
U kunt als volgt inloggen:
•
•

•

Ga naar https://mijnrapportfolio.nl
U komt in het beginscherm en
kiest voor ‘aanmelden’ en
vervolgens voor ‘eerste keer
inloggen.
U komt daarna in het volgende
scherm en voert het e-mailadres
in dat bij Het Talent bekend is.

•

•

Klik op ‘verzend e-mail’
U ontvang van MijnRapportfolio
een e-mailbericht met
inloggegevens op uw e-mailadres.
Deze link blijft 3 uur geldig.
Volg daarna de aanwijzingen om in
te loggen (Let op: het kan zijn dat
het e-mailbericht in uw spam
terecht is gekomen.

Mocht het toch niet lukken om in te
loggen, stuur dan een e-mail naar:
d.aandewiel@hettalenthoefenhaag.nl
OKL -gesprekken
Op donderdag 20 februari zijn de OKLgesprekken. Net als de vorige keer willen
we deze gesprekken graag voeren met de
kinderen erbij, zodat ze kunnen vertellen
en laten zien wat ze geleerd hebben. We
kijken ook alvast vooruit naar de
komende periode.
Afsluiting IPC
Op donderdag 13 februari sluiten we het
lopende IPC thema af. Alle kinderen
presenteren wat ze geleerd hebben. U
bent van harte welkom van 13.45u tot
14.15 in onze klas!

Klassenouder
We zijn op zoek naar een klassenouder.
De klassenouder helpt mee met het
organiseren van excursies en het
reserveren, ophalen en terugbrengen van
bibliotheekboeken. Wilt u dit doen? Graag
even doorgeven aan juf Janita.
Buitenles
Buitenonderwijs is één van de
bouwstenen van Het Talent. Ook in de
winter spelen en leren we veel buiten.
Warme kleding en laarzen zijn een must.
Buitenspeelkleding (bijv. een skibroek)
kan op school aan de kapstok worden
gehangen.
Open avond nieuwe ouders
Op woensdag 18 maart organiseren we
samen met de andere scholen en de
kinderopvang een open avond. We hopen
uiteraard op een grote opkomst. Helpt u
mee met het promoten van deze avond?

Vertelrooster
We vertellen de komende tijd de
Bijbelverhalen volgens onderstaand
rooster. In de bijlage vindt u de
ouderbrief van onze methode ‘Kind op
maandag’.
Week 6: 3-7 februari 2020
Wees niet bezorgd, Matteüs 6:25-34
Het huis op de rots, Matteüs 7:24-27
De zieke knecht, Matteüs 8:5-13
Week 7: 10-14 februari 2020
De storm op het meer, Matteüs 8:23-27
Twee bezetenen, Matteüs 8:28-34
De genezing van een verlamde, Matteüs
9:1-8
Week 8/9: 17-28 februari 2020
De roeping van Matteüs, Matteüs 9:9-13
Het dochtertje van Jaïrus, Matteüs 9:1826
Blinde mensen gaan zien, Matteüs 9:27-31

Studiedagen
De geplande studiedagen zijn:
•
•
•
•

Vr. 21 februari (vrijdag voor de
voorjaarsvakantie)
Wo. 4 maart
Di. 14 april
Ma. 6 juli

Belangrijke data februari
- Do. 13 februari 13.45 – 14.15 IPC
- Vr. 21 februari studiedag (kinderen vrij)

