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Voorwoord  

In deze nieuwsbrief leest u over het afgesloten 

thema ‘Sportzomer’ en wordt vooruit geblikt 

naar ons volgende blok, de langverwachte 

‘Missie Mol 3.0’! Gedurende dit thema zal 

Schiermonnikoog centraal staan.  

Lees ook over de spannende finale van de 

“bright ideas challenge”. Silke, die deelneemt 

aan de toptalentklas in Oudehorne, behaalde 

een top 5 notering met haar idee! 

We wensen u veel leesplezier en een 

ontspannen zomervakantie.  

 ‘tjong®talentteam  
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Nieuw blok: ‘Missie Mol 3.0’ 

Het nieuwe blok heet ‘Missie Mol 3.0’. Wie is 
de mol? Juf Lina, juf Gerrie, juf Ciska of toch 
meester Bouke? De derde editie van dit thema 
speelt zich af op Schiermonnikoog. Het blok 
start op dinsdag 31 augustus en zal duren t/m 
vrijdag 8 oktober. Uiteraard hopen wij op 
fysieke lessen.  

Nieuws uit de toptalentklassen 
 
Dit blok hebben de toptalentleerlingen gewerkt 
aan het blok “Sportzomer”. Hieronder treft u 
een fotoverslag aan:  
 
 
 
 
 
 

 

 

Presentaties van de middenbouw groep van de 
CBS De Adelaar en CBS De Wegwijzer. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een toptalentleerling laat ‘hallo’ in het Japanse 
schrift zien, tijdens haar presentatie aan de 
groep over de Olympische Spelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een nieuwe mascotte voor de Olympische 
Spelen, ontworpen door Robbin van CBS De 
Mandebrink.  
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Leerlingen van BS De Laweij werken diverse 
opdrachten uit omtrent de Olympische Spelen.  
 

 

 

 

 

Julia en Benaiah van CBS De Wegwijzer aan 
het werk met de opdracht ‘maak een lapbook 
over de Olympische Spelen’.  

Groepsindeling en AVG 

Gewoonlijk worden de groepsindelingen van 
toptalent met de nieuwsbrief naar de scholen 
en de ouder(s)/verzorger(s) verzonden. 
Vanwege de AVG wordt de groepsindeling niet 
meer gedeeld met alle ouder(s)/verzorger(s). U 
ontvangt een mail van de toptalentleerkracht 
van uw kind op welke dag en locatie uw kind les 
krijgt. U kunt eventueel ook contact opnemen 
met de school voor de groepsgegevens van uw 
kind om bijvoorbeeld af te stemmen over 
carpoolen. 

Afscheid toptalentleerlingen 
groep 8  

In de toptalentklas nemen we elk jaar afscheid 
van de kinderen van groep 8. Sommige 
leerlingen zitten al jaren bij toptalent. De 
meeste kinderen zijn enthousiast over wat ze 
geleerd hebben. Vooral de persoonlijke 
leerdoelen, zoals ‘maak een plan’ en ‘let op de 
tijd’  zijn belangrijke lessen geweest die de 
kinderen ook op het voortgezet onderwijs 
kunnen gebruiken. Tevens het ‘leren-leren’ en 
hoe je een rode mindset kunt omzetten in een 
groene mindset, kun je je hele leven blijven 

toepassen. Alle leerlingen van groep 8 wensen 
we veel succes op het voortgezet onderwijs! 

Uitslag “Bright ideas challenge”  

Tijdens het vierde blok van het schooljaar 
ontwierpen de toptalentleerlingen een 
zonnepark. De ontwerpen werden gestuurd 
naar de jury van de “Bright ideas challenge”. 
Elke leerling ontving persoonlijke feedback. Uit 
de duizenden inzendingen werd Silke, die 
deelneemt aan de toptalentklas in Oudehorne, 
gekozen! Op 1 juli vond de landelijke finale 
plaats en eindigde Silke’s ontwerp in de top 5! 

De toptalentklas eindigt in de top 3 met de 
“Game challenge”, waaronder door een hoge 
toren te bouwen van spekjes en satéprikkers.  
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Spanning tijdens de onthulling van de win-
nende ideeën. De finale werd gepresenteerd 
door Buddy Vedder.  

Silke eindigt landelijk in de top 5 met haar 
geweldige duurzame idee! 

Nieuws juf Ciska 

Juf Ciska is zwanger! Op 6 januari 2022 wordt 
haar eerste kindje verwacht. Ze voelt zich goed 
en is dankbaar en gelukkig.  

Lessen levenshouding  

Juf Ciska heeft de opleiding gedaan tot 
coördinator levenshoudingsgericht onderwijs 
en volgt nog steeds regelmatig scholing in dit 
kader. Op CBS De Mandebrink heeft zij de 
laatste maanden levenslessen gegeven aan 
groep 7/8. Volgend schooljaar zal zij één keer 
per maand levensles geven aan groep 8 van CBS 
De Mandebrink. Ook in de toptalentklassen zal 
levenshouding geregeld op het programma 
staan. Denk aan het ervaren van emoties, 
omgaan met anderen, werken aan sterke 
kanten en het stellen van doelen. 

Handige weetjes… 

✓ Algemene vragen, wijzigingen en/of 
opmerkingen m.b.t. ‘tjong®talent kunt 
u kwijt op de school van uw kind. In 
eerste instantie kunt u terecht bij de 
leerkracht van uw kind. 

✓ Is uw kind ziek? Meld uw kind even af 
bij de toptalentleerkracht. U kunt de 
betreffende school bellen of even 
mailen. Alvast hartelijk dank. 

✓ Een 'wisseldag' voor de toptalentklas 
kunt u minimaal één week van tevoren 
aanvragen. Overleg eerst met uw eigen 
school. Zie procedure wisseldag. 

✓ Nieuwsbrieven ontvangt u 5x per 
schooljaar en worden verstuurd door 
uw eigen school. Verschijningsdata in 
de week voor een schoolvakantie. 

✓ Een lesblok duurt circa 6-8 weken. Data 
worden altijd vermeld in onze 
nieuwsbrief en via uw 
toptalentleerkracht middels een 
doelenblad. 

✓ Toptalentleerlingen van De 
Tjongerwerven CPO nemen hun 
Chromebook mee naar de 
toptalentlessen. 

✓ Specifieke vragen en/ of opmerkingen 
m.b.t. de lessen van toptalent kunt u 
kwijt aan de toptalentleerkracht van 
uw kind. Op onze website vindt u de 
contactgegevens van onze 
toptalentleerkrachten. 

✓ Op de website kunt u het laatste 
nieuws volgen omtrent toptalent en 
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'tjong®talent. Zie 
www.tjongertalent.nl. 

✓ Overige vragen en/ of opmerkingen 
kunt u mailen naar 
cpo@tjongerwerven.nl. 

 

Belangrijke data:  
Dinsdag 31 augustus 2021: start blok 1 
toptalent. 
Vrijdag 8 oktober 2021: einde blok 1 toptalent.  
Dinsdag 26 oktober 2021: start blok 2 
toptalent.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 

 

Fijne zomervakantie! 
 
 
 
 
 

mailto:cpo@tjongerwerven.nl
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