Nieuwsbrief
Een mooi gebaar voor onze kids
In juli 2019 zijn er 6 collega’s van Talententuin Maastricht
met (pre)pensioen gegaan. Tijdens hun afscheid hebben
ze aan familie, vrienden en (oud)collega’s donaties
gevraagd voor het opknappen van onze speelplaats. Dit
resulteerde in een bedrag van maar liefst € 1600,Inmiddels is er door de werkgroep speelplaats een mooi
spel voor de speelplaats besteld voor onze kids om mee
te spelen in het nieuwe jaar.
Pensionado’s, namens alle kinderen van Talententuin
Maastricht super bedankt voor het mooie cadeau.

Teamleren
Binnen het team van de Talententuin hebben er in de afgelopen periode 2 studiedagen
plaatsgevonden. Er was op 23 oktober j.l. een ICT studiedag waarin alle teamleden een
doorkijkje hebben gekregen hoe we het werken met laptops in het primaire (leer)proces
kunnen stimuleren. Daarnaast heeft er een Prowise workshop plaatsgevonden waarin
vaardigheden zijn getraind om de onderlinge interactie en samenwerking binnen de groep
leerlingen te kunnen vergroten.
De 2de studiedag had betrekking op het bieden van extra zorg aan onze leerlingen.
Leerkrachten hebben op deze dag door middel van intervisie van en met elkaar geleerd,
hebben de zorg en begeleiding van de leerlingen opnieuw in beeld gebracht en hebben de
gesprekken hierover met diverse disciplines kunnen voorbereiden. De 3de studiedag zal
plaatsvinden op 23 januari a.s.
Tijdens deze studiedag gaan we ons richten op onze
vernieuwde methode voor Begrijpend Lezen en
willen we ons ook, kijkend naar het nieuwe
schooljaar, oriënteren op een nieuwe rekenmethode.
Stichting MosaLira heeft er dit schooljaar voor gekozen
om met leernetwerken aan de slag te gaan.
In deze leernetwerken worden diverse inhoudelijke thema’s met elkaar besproken. Op deze
wijze wordt ervaring en kennis gebundeld en worden de inhoudelijke ontwikkelingen op
diverse scholen met elkaar gedeeld en verbonden.
Er is een groot aantal collega’s van de Talententuin dat deelneemt aan deze leernetwerken.
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Update van de werkzaamheden op Marienwaard
Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de Meerssenerweg voor Marienwaard in een ver
gevorderd stadium. Na de Kerstvakantie zijn deze werkzaamheden aan de grote doorgaande
weg klaar en zullen we geen verkeershinder meer ervaren. Het enige waar nog aandacht
voor is, zijn het plaatsten van nieuwe verkeerslichten. Op het terrein Marienwaard zijn door
de gemeente Maastricht de bomen gesnoeid en is het grasveld gemaaid.
Dit zal de gemeente 2 keer per jaar bijhouden.
De weg naar de grote parkeerplaats is gemaakt waardoor de grote parkeerplaats weer goed
bereikbaar is voor het in- en uit laten stappen van onze leerlingen. Samen met de leerlingen,
het team, de ouderraad (eventueel ook politie) willen we in het nieuwe jaar een project
omarmen waarin we in het kader van nog meer veiligheid met name het voorbeeldgedrag
van de ouders willen stimuleren.
Nadere informatie volgt in het nieuwe jaar.

Verhuisbericht bestuurskantoor MosaLira
Het bestuurskantoor van MosaLira heeft in het nieuwe jaar een nieuwe plek gevonden. Ze
zijn verhuisd van de Pastoor Habetsstraat naar Withuisveld 22 te Maastricht. Voor meer
informatie willen we verwijzen naar de website van MosaLira.
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Anti-pest project
Pesten is een probleem waar veel mensen, groot en klein,
mee te maken hebben.
Bij ons op school proberen wij door ons “Anti-pestproject”
veel aandacht te besteden aan dit vervelende onderwerp met als
doel het pestgedrag op onze school zoveel mogelijk te voorkomen en
indien nodig pestgedrag zo snel mogelijk aan te pakken.
Aan het begin van ieder schooljaar openen we gezamenlijk met
alle leerlingen het project.
Elke groep krijgt een smiley waar alle namen van de leerlingen op geschreven worden.
Deze smileys hangen in de hal, op het grote bord waar ook onze slogan op vermeld staat:

Pesten dat is niet oké.
Daar doen wij niet aan mee!
Verder tekenen alle leerlingen aan het begin van het schooljaar een “anti-pest contract”.
De leerlingen en/of ouders kunnen pestgedrag kenbaar maken bij de leerkracht. Dit kunnen ze
doen door dit persoonlijk aan de meester of juf te vertellen of door het gele “anti-pest formulier”
in te vullen en in de brievenbus in de hal te deponeren.
Het ingevulde formulier wordt door een van de twee “anti-pestcoördinatoren” (juf Mirjam van het
SO en juf Elly van het SBO) bekeken en besproken met de leerkrachten. Indien nodig wordt er ook
met leerlingen, t.w. “anti-pestbestuur leerlingen”, pesters en gepesten gesproken. Wanneer het
pestgedrag blijft aanhouden worden directie en ouders ingeschakeld om mee te denken hoe we
het probleem zo snel en effectief mogelijk kunnen oplossen.
Tot nu toe hebben we goede resultaten met ons “anti-pest project” bereikt.
We realiseren ons maar al te goed hoe belangrijk het is om pesten aan te pakken, want iedereen
moet zich bij ons op school veilig voelen.

Even voorstellen….
Beste ouders /verzorgers,
Graag wil ik me even aan u voorstellen.
Mijn naam is Ellen Willems.
Vanaf begin dit schooljaar werk ik als MT-lid bij De
Talententuin.
Sinds 1981 ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst als
leerkracht en Intern Begeleider in het speciaal onderwijs en
vanaf 2003 als locatie-directeur/MT lid bij Mosalira.
Wellicht hebben we elkaar al een keer gesproken binnen
school, buiten voor school of bij de parkeerplaats. Mocht dit
niet het geval zijn, dan spreken we elkaar vast nog wel een
keer. De start bij de Talententuin heb ik als heel plezierig
ervaren en hoop hier zeker nog jaren hier met plezier te
werken.
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Typetuin
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder
fouten dan kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten
door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat
kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift.
Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele typecoach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen
niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind
anders.
Bij voldoende aanmeldingen start in het voorjaar de klassikale typecursus van de Typetuin.
Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een
voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 20 januari en ontvang extra
voordeel.
Meer info vind je op: www.typetuin.nl/klassikaal

Kids’ quotes

Leerling tijdens het versieren van de
kerstboom:
“Hey juf, zal ik jou versieren?”

Kerstgroet
Namens het team van Talententuin Maastricht willen we alle leerlingen, ouders en partners
bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in 2019.
Voor komend jaar zien wij het wederom als een mooie uitdaging om de wereld van onze
leerlingen stap voor stap te vergroten. Leerlingen die vanuit hun eigen talent mogen groeien
en bloeien en als sterren zullen stralen. Wij wensen iedereen een fijne vakantie en een
schitterend 2020.
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