
 

 

Beste ouders 

 

Van 4 februari tot en met 15 februari werken we aan ons 

project ‘Schitteren als een ster.  We gaan op zoek naar 

onze talenten. Maar wat is dat nu precies, een talent? 

❖ Iedereen heeft zeker een talent. 

❖ Een talent is niets spectaculairs. 

❖ Een talent is iets waar je goed in bent, wat je moeiteloos kan uitvoeren. Iets waarbij je 

de tijd vergeet. 

❖ Meestal word je door anderen op je talent gewezen, want voor jezelf is het 

vanzelfsprekend dat je dit kan. 

Niet iedereen kan alles even goed en dat hoeft ook helemaal niet. Via allerlei leuke 

opdrachten, gaan de kinderen in de klas de komende weken op zoek naar hun talenten met 

als rode draad het project van Studio Globo ‘Achter de Muur’.  

Wij zijn er eigenlijk zeker van dat niet enkel de kinderen, maar ook jullie één of meerdere 

talenten hebben!  

Kan u iets speciaals wat niet iedereen in uw omgeving zomaar kan?  

Heeft u misschien super-kookkunsten of kan u spectaculair voorlezen? Misschien bent u wel 

sterk in een bepaald spel of wilt u graag iets tonen over uw hobby? 

Wij maken hier tijd voor in de voormiddag van 15 februari, zodat eventueel geïnteresseerde 

ouders, grootouders, … hun talent kunnen komen tonen. 

Indien u interesse heeft mag u zeker mailen naar nedo.grossi@broederschool-genk.be en 

sara.palaia@broederschool-genk.be, dan kunnen we samen een gepast moment zoeken. 

Via deze weg willen we jullie ook uitnodigen om in de namiddag van 15 februari te komen 

kijken naar een toonmoment van ons project ‘Achter de Muur’. Daarna zullen we voor de 

ouders die willen, de PowerPoint van ‘Op stap naar het secundair onderwijs’ samen met de 

kinderen nog eens uitleggen.  

Wij zijn benieuwd welke sterren we in klas 6A en 6B zullen ontdekken! 

 

Meester Nedo & Juffrouw Sara 
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