Talentmiddagen 2022-2023
Komend schooljaar gaan we op de Cirkel de talentontwikkeling vormgeven door zes
talentmiddagen te organiseren. Op elke talentmiddag zal er een specifiek talent centraal staan.
Kinderen kunnen een keuze maken uit verschillende activiteiten die aansluiten bij dat talent.
Een aantal activiteiten staan al vast, hieronder een korte beschrijving om u een indruk te geven:
Talentmiddag muziek
Een activiteit buiten de deur, we gaan met een kleine groep naar Kunst&Co. Hier kunnen
kinderen kennis maken met allerlei muziekinstrumenten en met zang en dans onder
begeleiding van een vakdocent.
Talentmiddag taal
Er komt er een verteller langs op de Cirkel die kinderen doet verwonderen met zijn verhalen en
daarnaast kinderen inspireert om hun eigen verhaal te vertellen.
Talentmiddag wereld
Voor de talentmiddag ‘wereld’ hebben de kinderen de mogelijkheid om te kiezen voor
verschillende activiteiten in de natuur, deze worden aangeboden door natuurcentrum de
Maashorst.
Talentmiddag durven
Voor deze talentmiddag kunnen kinderen kiezen voor een Rots- en water-workshop (Wat is
het Rots en Water programma? - Rots & Water) om steviger in hun schoenen te komen staan.
Maar ook worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om hun eigen talent met anderen te
delen.
Dit is een kleine greep van activiteiten die we gepland hebben om u een beeld te kunnen
geven van deze geweldige middagen.
Ook u, ouders en verzorgers, kunt iets betekenen en bijdragen aan deze middagen. Dus mocht
u een inspirerende hobby hebben of vanuit uw werkervaring iets kunnen betekenen, dan
nodigen wij u uit om een leuke activiteit te bedenken en organiseren voor een klein groepje
kinderen. U hebt de keuze om een activiteit te geven aan de onderbouw (groep 1 t/m 4) of aan
een klein groepje van de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Laat ons weten waar uw voorkeur ligt.
Er zijn een aantal activiteiten die al klaarliggen, maar waarvoor we nog begeleiding kunnen
gebruiken. Wilt en kunt u deze middag begeleiden dan mag u dit doorgeven. De
contactpersoon voor onze talentmiddagen is Astrid Claassen: astridclaassen@saamscholen.nl
Data talentmiddagen 2022-2023
Onderbouw
Vrijdag 21 oktober 2022
Muziek
Dinsdag 22 november 2022
Beeld en Fijn (motoriek)
Dinsdag 24 januari 2023
Durf
Vrijdag 10 maart 2023
Wereld
Vrijdag 12 mei 2023
Taal en Denk
Dinsdag 13 juni 2023
Beweeg

Bovenbouw
Beeld en Fijn (motoriek)
Muziek
Wereld
Durf
Beweeg
Taal en Denk

