Talismanbulletin
1 September 2015
Beste ouders en verzorgers,
Belangrijke data:
Maandag 7 sept.
Dinsdag 8 sept.
Donderdag 10 sept
Dinsdag 15 sept.
Donderdag 17 sept.
Vrijdag 18 sept.
Vrijdag 25 sept.
Maandag 28 sept.
Vrijdag 2 okt.

Studiedag. Alle kinderen vrij
Informatie avond groep 7 en 8
Informatie avond groep 3 en 4
Informatie avond groep 1 en 2
Informatie avond groep 5 en 6
Kleuters vrij
Koekendag
MR vergadering
Kleuters vrij

Bezoek ook onze website www.bsdetalisman.nl of twitter mee
@BSDeTalisman

Verbouwingen in de zomervakantie
In de zomervakantie zijn vele bouwvakkers aan het werk geweest om ons
schoolgebouw te verbouwen. Zo zijn verschillende ruimtes verbouwd, aangepast en
dusdanig geoptimaliseerd om 550 kinderen en 45 personeelsleden een goede plek
te geven. Enkele verbeteringen zijn:
 Een conciërgeruimte tussen de personeelskamer en de voordeur
 Een personeelstoilet naast de personeelskamer
 Een grote kast bij de BSO-ingang voor de overblijf en schoonmaak
 De twee bso-lokalen zijn vergroot, zodat twee grote combilokalen zijn
ontstaan voor twee groepen 5 en de bso.
 Twee kantoorruimtes naast de twee bso-lokalen zijn opgeknapt voor het
schoolteam en Korein
 De lokalen van 4 kleutergroepen naast de Babbelhof en de groepen 5 en 6 op
de eerste verdieping zijn voorzien van een luchtbehandelingssysteem. Deze
zorgt er voor dat de kinderen continue in frisse lokalen kunnen werken.
 De mediatheek is opnieuw ingericht. De bibliotheek staat nu naast de
mediatheek in de brede gang op de eerste verdieping.
Met deze verbeteringen hopen we de komende jaren beter vooruit te kunnen en we
zijn er van overtuigd dat we nu goed verzorgde lokalen hebben en voldoende
werkplekken voor het personeel.
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Data overige activiteiten op De Talisman in de schoolapp en nieuwtjes via
Klasbord.
Komend schooljaar starten we met een schoolapp. Daarin zullen alle data
gecommuniceerd worden van open podia, inloopochtenden, creamiddagen, vrije
dagen etc. Via het bulletin blijven we de data voor de komende 4 weken
communiceren. Dat betekent dat de website een andere functie krijgt. De website
zal meer een informatiebron zijn voor nieuwe ouders. Ook vindt u er o.a. de
schoolgids, inspectierapporten en Jaarplan. In het nieuwe schooljaar zult u hier
meer over horen. U kunt nog wel de kalender printen via de website.
De app is te downloaden in Appstore en Google Play.
-Zoek naar “basisonline schoolapp”
-Downloaden
-Vul de website in: bsdetalisman.nl en de app verschijnt. U vindt hier de kalender,
nieuws ,foto album en NAW gegevens .
Voor de communicatie vanuit de groepen zullen we komend schooljaar gebruik gaan
maken van Klasbord, een Facebook-achtige omgeving. Hierin kun je op een
gemakkelijke manier stukjes tekst en foto’s plaatsen in een afgeschermde
omgeving. Dat betekent dat niemand van buitenaf, toegang heeft of iets kan
kopiëren. We zullen geen klassensite of Facebook meer gebruiken. Wel zullen er
fotocollages op de site verschijnen bij activiteiten zoals de marathon, Sinterklaas of
de laatste schoolweek.
Via de leerkracht krijgt u een uitnodiging voor klasbord voor de groep van uw zoon
of dochter met een inlogcode. Klasbord kunt u via de app bekijken op de tablet, en
uw telefoon. Ook kan Klasbord via de computer bekeken worden. Het is de
bedoeling dat de schoolapp uiteindelijk wordt uitgebouwd en dat dit Klasbord gaat
omvatten waardoor we 1 app hebben.
Welkom aan onze nieuwe conciërge; Arthur Spits
Net voor de zomervakantie hebben we met het team afscheid genomen van WillemBart. Na de zomervakantie start bij ons Arthur Spits als conciërge. We wensen
Arthur veel succes en plezier met zijn werkzaamheden.
Schoolgids
Elk oudste kind uit het gezin krijgt een schoolgids mee naar huis. Deze gids komt
ook op de website.
Inleveren rapport
Voor de vakantie heeft uw kind het rapport meegekregen. De rapporten moeten
deze week weer ingeleverd zijn bij de nieuwe leerkracht. De rapporten van elk
leerjaar blijven in de map zitten. In groep 8 krijgt uw kind dan de volledige map met
alle rapporten mee naar huis. Wilt u het rapport dus weer mee teruggeven naar
school?
Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

Contactouder
Indien u interesse heeft om contactouder te zijn van de groep van uw kind, meldt
u zich dan aan bij de leerkracht. In de schoolgids staat de rol van de
contactouder beschreven.
Adresgegevens
Zoals elk jaar delen wij de klassenlijsten uit aan de kinderen van de eigen groep.
Mocht u bezwaar hebben tegen het uitwisselen van uw adresgegevens, dan kunt u
dit kenbaar maken bij Jacqueline.
Ophalen kleuters
We mogen na de vakantie weer een flink aantal nieuwe kleuters verwelkomen op
De Talisman! Het naar school brengen is toch altijd weer spannend voor ouders en
kinderen. Om het ophalen van uw kleuter(s) zo veilig en overzichtelijk mogelijk te
houden vragen wij u om achter de gekleurde stippen op het schoolplein te blijven
staan, zodat de leerkrachten en de kinderen voldoende zicht hebben op het plein.
Halen en brengen van de kinderen groep 3 t/m 8
In principe gaan deze kinderen zelfstandig naar hun klas als de bel gaat. We
begrijpen dat het voor de kinderen in groep 3 heel spannend is! We vinden het prima
als u de eerste week nog even mee naar binnen loopt. In verband met drukte op de
trap en in de gangen vragen wij u dit daarna af te bouwen en de kinderen zelfstandig
naar de groep te laten gaan. Ook hier vragen wij u om bij het ophalen van uw kind
achter de gekleurde stippen op het speelplein te blijven staan zodat het voor de
leerkrachten zo overzichtelijk mogelijk blijft op het plein.
Informatie avonden
De Informatieavonden komen er weer aan. Op deze infoavonden starten wij in de
Babbelhof met een kort algemeen gedeelte. Daarna verhuist u naar de klas van uw
zoon of dochter. De leerkracht vertelt over de specifieke begeleiding en leerstof van
dit leerjaar.
Het is een belangrijke avond, omdat op deze avond wordt
verteld hoe er omgegaan wordt met bijv. werkverzorging,
differentiatie, huiswerk, omgang met elkaar, toetsen,
communicatie tussen u en de school, etc. Zet bovenstaande
data in uw agenda en zorg dat u aanwezig kunt zijn.

Programma:
Inloop 19.45 uur met koffie en thee. Om 20.00 uur start de avond in de Babbelhof.
Om 20.10 uur gaat u naar de klas van uw zoon/dochter. De avond duurt tot uiterlijk
21.15 uur.
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Jaarlijkse teken-en kleurwedstrijd op het Brabants Stripspektakel !
Vind je Donald Duck, Dolfje Weerwolfje of Geronimo Stilton helemaal te gek en kun
je goed tekenen of kleuren ?
Doe dan (weer) mee en hopelijk win je een leuk stripboekenpakket ! Kom naar het
Brabants Stripspektakel, dit jaar op hun nieuwe locatie Koningshof in Veldhoven !
Als jij wint, winnen wij als school ook een prijs ! Download het wedstrijdformulier op
de website van het Brabants Stripspektakel, kleur of teken en lever ‘m in bij de
kassa op 5 & 6 september a.s. ! Jij mag dan gratis naar binnen EN je krijgt een
leuke striptas (zolang de voorraad strekt)
Meer informatie en de wedstrijdformulieren vind je
op www.brabantsstripspektakel.nl.
PS: Je kunt ook oefenen op woensdagmiddag 2 september a.s. in
de bibliotheken van Veldhoven, Valkenswaard en Eindhoven. Daar
worden speciale strip tekenworkshops gegeven door echte stripmakers ! Het
begint om 14.00 en ze stoppen rond 15.30 uur, toegang is gratis, maar VOL = VOL .

Leer nu supersnel blind typen op school met klasgenootjes!
Geachte ouder(s), verzorger(s) van leerlingen van de groepen 7 en 8
Op maandag 12 oktober 2015 wordt er op school weer gestart met een klassikale
cursus blindtypen voor leerlingen van de groepen 6 t/m 8.
De lestijd is van 15.30 – 16.30 uur (er zijn nog enkele plaatsen vrij!!)
Aanmelden kan via www.instituut-spijksma.nl. Bij aanmelding voor 30 september
a.s. ontvangt u een Intertoys giftcard t.w.v. € 5,00 cadeau.
De cursus bestaat uit 11 lessen van 1 uur (incl. examen) die om de 14 dagen op
school wordt verzorgd. Door het 2-wekelijks lessysteem is de huiswerkbelasting
circa 50% lager dan bij andere cursussen en wordt het blindtypen vele malen beter
geautomatiseerd!! Er ligt zo minder druk op uw kind en er worden betere resultaten
behaald. Het blindtypen wordt op speelse, maar doeltreffende wijze aangeleerd met
letter- en woordoefeningen, spelletjes, vingeroefeningen, het typen van
kindvriendelijke, aansprekende teksten (ook op tijd) en een proefexamen. De cursus
wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een
diploma en bijbehorende cijferlijst.
De typecursus wordt verzorgd door Instituut Spijksma. Zij bestaan reeds sinds 1978
en verzorgen typelessen op diverse scholen in Noord-Brabant, Limburg en
Gelderland en staan garant voor service en kwaliteit. Instituut Spijksma is een
erkende onderwijsinstelling en aangesloten bij het CRKBO. Elk kind kan deelnemen
(ook met dyslexie, ADHD etc.) aan de cursus!
Leer nu supersnel blind typen met klasgenootjes op school!! Lesgeld klassikale
cursus: € 199,95 of 6 x € 35,00 (100% diplomagarantie)
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AANMELDEN VIA WWW.INSTITUUT-SPIJKSMA.NL Heeft u nog vragen over een
en ander? Bel dan naar 040-2832762. U kunt ook een mailtje sturen naar
info@instituut-spijksma.nl.
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