Talismanbulletin
16 september 2015
Beste ouders en verzorgers,
Belangrijke data:
Donderdag 17 sept.
Vrijdag 18 sept.
Woensdag 23 sept.
Vrijdag 25 sept.
Maandag 28 sept.
Vrijdag 2 okt.
Vrijdag 2 okt
Maandag 5 okt
Donderdag 8 okt
Zondag 11 okt
Vrijdag 16 okt
Vrijdag 16 okt
Donderdag 22 okt

Informatie avond groep 5 en 6
Kleuters vrij
Start verkoop kinderpostzegels.
Koekendag
MR vergadering met bespreken jaarverslag en jaarplan
Kleuters vrij
Creamiddag groep 7-8
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Marathon
Kleuters vrij
Creamiddag 5-6
Schoolfotograaf

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

Marathon 11-10; Wie loopt er mee?
Op zondag 11 oktober gaan wij als
basisschool weer meelopen met de
Minimarathon. U krijgt via uw zoon of
dochter een brief voor de inschrijving.
Op school trainen we tweemaal voor de
marathon. Wilt u mee helpen met deze
training? Meld u dan aan bij meneer
Mark of Bas.
Voor alle informatie kunt u verder
terecht op www.detalismanrent.nl of op
www.marathoneindhoven.nl.

10 minuten gesprekken maandag 5 en donderdag 8 oktober
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Dit schooljaar zijn de eerste 10-minuten gesprekken op 5 en 8 oktober voor ALLE
ouders ZONDER rapport. In dit gesprek wordt gesproken over het welbevinden van uw
kind en welk aanbod uw kind krijgt bij bepaalde vakken. Denk bijv. aan extra instructie of
juist meer uitdaging.( mondelinge rapportage) Uiteraard zijn we heel benieuwd naar uw
ervaring over de start van het schooljaar van uw kind.

GROEP 8 OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE v.a. woe 23 sept.!
Vanaf woensdag 23 september tot en met vrijdag 2 oktober 2015 gaan ruim 185.000
kinderen uit groep 7 en 8 van ruim 5.000 basisscholen op pad om kinderpostzegels,
kaarten en kinderpleisters te verkopen. Dit jaar doen ook de kinderen uit groep 8 van
onze school weer mee! Met de opbrengst van de actie krijgen kwetsbare kinderen in
Nederland en ontwikkelingslanden kansen op een betere toekomst.
Over Stichting Kinderpostzegels
Stichting Kinderpostzegels biedt kwetsbare kinderen in Nederland en
ontwikkelingslanden ontwikkelingskansen voor een betere toekomst. Het is een
kinderhulporganisatie voor kinderen door kinderen, met als belangrijkste inkomstenbron
de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels honderden
projecten. In Nederland richt de stichting zich op kinderen die op school extra steun
nodig hebben, op pleegzorg, het voorkomen van kindermishandeling en
vluchtelingenkinderen. Belangrijke aandachtsgebieden in het buitenland zijn toegang tot
onderwijs, meisjesrechten, pleegzorg en het bestrijden van kinderarbeid.
Dit jaar ook weer online verkoop!
De kinderen krijgen dit jaar ook weer de mogelijkheid om online te verkopen op
www.mijnkinderpostzegelactie.nl. Als uw kind meedoet met de online actie kunt u ze een
handje helpen met een bericht op Facebook of Twitter. Kijk op www.kinderpostzegels.nl
voor meer informatie.

Wij Eindhoven; Hermie
Als ouders/verzorgers wilt u natuurlijk dat het goed gaat met uw kind op school.
En gelukkig gaat het met de meeste kinderen ook goed. Toch kan het gebeuren dat het
met uw kind op school wat minder gaat.
Heeft het met het leren te maken, dan kunt u daar met de leerkracht van uw kind over
praten.
Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn.
Bijv. dat uw kind vaak bij ruzies betrokken is. Dat het niet zo goed luistert, of dat het niet
goed in zijn vel zit.
In dat geval kunt u contact opnemen met de medewerker (zogenaamde generalist) van
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het WIJ-team van Stratum.
Dit zijn professionals die samen met u en school bespreken wat er nodig is om uw kind
te helpen.
Daarna bekijken ze eerst wat u zelf kan doen . En hoe familie, buren en vrienden u
daarbij kunnen helpen.
Lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden voor uw kind dan bekijkt de
generalist van Wijeindhoven samen met u welke
vervolgstappen er nodig zijn.
Meer info over Wijeindhoven en de generalisten vindt u op de
website www.wijeindhoven.nl
Elke basisschool in Stratum heeft een contactpersoon van Wijeindhoven.
Voor de Talisman ben ik dat. Mijn naam is Hermie van den Eertwegh
Ik ben regelmatig op school aanwezig en u mag me altijd aanspreken.
U mag me ook bellen of mailen;telnr. 06-46935926
mail : hermievandeneertwegh@wijeindhoven.nl

Herhaling berichtgeving Parkeren buiten de bomenrij op het Gerardusplein
Het advies van de verkeerscommissie is om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar
school te komen. Dit hebben we al eerder gemeld. Omdat er weer een heleboel nieuwe
ouders op onze school zijn gekomen herhalen we nogmaals ons advies:
Komt u met de auto, parkeer deze dan
altijd op het Gerardusplein. Zodoende blijft
het in de Seringenstraat en Begoniastraat
bij de ingang van de school
overzichtelijker en dus veiliger rond de
school. Op de tekening hiernaast ziet u
hoe u het veiligst de auto kunt parkeren.
A.u.b. de auto’s buiten de bomenrij met
de voorkant richting straat, zodat u niet
achteruit hoeft te rijden.
Dus niet voor de ingang van de school
parkeren. Dit is verboden en niet
verkeersveilig voor de kinderen.
Wilt u het plein niet oprijden waar kinderen
lopen (zie rode streep) Het is veel veiliger
om op de andere plekken het plein op te
rijden. Ook vragen wij u niet te rijden
binnen de bomenrij.
In de Begoniastraat is het verboden op stil te staan voor de ingang van de school. De
kinderen moeten hier oversteken en een goed overzicht hebben. Dit is veiliger voor onze
kinderen.
Met een beetje aandacht zorgen we samen voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie
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rond de school.

DigiVita Code Event op 3 oktober 2015 in Eindhoven; Meisjes leren meisjes
programmeren
Beste school,
Graag brengen wij het DigiVita Code
Event® onder de aandacht van u en uw
leerlingen. Een initiatief van VHTO, mede
mogelijk gemaakt door Google en in samenwerking met Fontys Hogescholen en
Technische Universiteit Eindhoven.
Meisjes leren meisjes programmeren tijdens het DigiVita Code Event op zaterdag 3
oktober in Eindhoven. In diverse programmeerworkshops leren meisjes van 8 tot 15
jaar hoe ze bijvoorbeeld zelf een app, game of website kunnen maken onder
begeleiding van vrouwelijke ICT-studentes en young professionals.
Programma DigiVita Code Event
Tijdens het DigiVita Code Event leren meisjes met behulp van makkelijk te hanteren
tools en programmeertalen iets ‘tastbaars’ te maken. Zo wordt gebruik gemaakt van
Scratch, Ruby on Rails, App Inventor, HTML/CSS en Blender. Naast de
programmeerworkshops zijn er ook andere ‘doe-activiteiten’, zoals werken met
Makey Makey en 3D printing. Tijdens deze dag krijgen meisjes een beeld van de
diverse mogelijkheden binnen de ICT-sector en waarom het belangrijk is dat ook juist
meisjes voor ICT kiezen.
Datum
Zaterdag 3 oktober 2015 van 10.00-16.00 uur.
Locatie
Campus TU/e, Auditorium
5612 AZ Eindhoven
Aanmelden
Meedoen? Meisjes kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op
www.digivita.nl. Deelname is gratis.
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Doe mee met: Dansen met heksen, feeën en…
De danslessen van Heks en Fee waren vorig jaar een grandioos succes. Vanuit vele
hoeken hebben wij het verzoek gekregen om deze lessen opnieuw aan te bieden. Bij
deze….We gaan samen dansen als heksen, feeën en andere sprookjesfiguren. Dus,
of je vorig jaar hebt meegedaan of niet; schrijf je in en dans mee!
Voor wie
Voor leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3 van De Talisman
Wanneer
In totaal zijn het 8 lessen, op dinsdag van 15.15 tot 16.15 uur. Data: 29 september, 6,
13 en 20 oktober, 10, 17 en 24 november en 1 december, de laatste les wordt
afgesloten met een korte presentatie.
Waar
Speelzaal in het SPILcentrum.
Begeleiding
De lessen worden gegeven door Els Roemer, vakdocent van CKE.
Inschrijven
U schrijft uw kind in door het inschrijfformulier hier in te vullen. De uiterste
inschrijfdatum is 22 september. Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen.
Kosten
De kosten bedragen € 58,08 voor 8 lessen. Kinderen die via Korein Kinderplein
deelnemen tijdens hun vaste opvangdag (dinsdag) krijgen korting. Voor hen
bedragen de kosten € 48,40 voor 8 lessen. Dit bedrag wordt automatisch
geïncasseerd door Korein Kinderplein BV.
Afmelden
Bij ziekte of afwezigheid van een kind moet dit voor 9.00 uur
doorgeven worden aan de school of het Korein Kinderplein.

Weerbaarheidslab
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Het weerbaarheidslab geeft leuke,
leerzame trainingen met als doel
kinderen steviger in hun schoenen te
laten staan. Er zijn nog 2 plaatsjes vrij
in de Huttenbouwclub, die start op 18
september.
De Huttenbouwclub, is een training in
spelvorm voor groep 2,3 en 4. We
spelen en in die spellen leren we
samen over stevig staan, aangeven
wat je wil, duidelijk zeggen wat je niet
wil. En ik geef in een evaluatie aan wat ik gezien heb en wat ik denk dat het kind kan
ondersteunen. 7 lessen met evaluatie en kennismaking. 82,50 euro. Vrijdags meteen
van 15.00 – 16.15 uur in de grote gymzaal.
Ik ben Marieke Linders, oprichtster van Het Weerbaarheidslab. Gediplomeerd
docente weerbaarheid, kindercoach en gecertificeerd Rots en Water trainer. Als je
wilt weten hoe ik werk bekijk dan het filmpje http://youtu.be/XDTZfwesVYY of de website.
www.weerbaarheidslab.nl
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