Talismanbulletin
15 oktober 2015
Beste ouders en verzorgers,
Belangrijke data:
Vrijdag 16 okt
Vrijdag 16 okt
Donderdag 22 okt
Vrijdag 23 okt
26 okt t/m 3 nov
Woensdag 4 nov
Vrijdag 6 nov
Woensdag 11 nov
Donderdag 12 nov
Vrijdag 13 nov
Vrijdag 13 nov
Vrijdag 27 nov
Vrijdag 27 nov

Kleuters vrij
Creamiddag 5-6
Schoolfotograaf
Afsluiting kinderboekenweek v.a. 14:30 uur tot 15:30 uur
Herfstvakantie (ma 2 en di 3 nov studiedag)
Weer naar school
Creamiddag 3-4
Inloopochtend 8:30-8:50 uur
Open podium 8b, 6d, 4nm, 3sm, 1-2r 14:00 uur
Open podium 8m, 6m, 5mw, 3n, 1-2du, 1-2n 14:00 uur
Nationaal schoolontbijt
Kleuters vrij
Creamiddag groep 7 en 8

Bezoek ook onze website www.bsdetalisman.nl of twitter mee
@BSDeTalisman
Marathon afgelopen zondag weer groot succes.
Het was prachtig weer afgelopen zondag om een sportieve prestatie neer te zetten
en dat hebben de kinderen van De Talisman gedaan! 450 Kinderen en ouders
hebben een medaille behaald, daar zijn wij erg trots op. We hebben daardoor weer
een prachtige beker mogen ontvangen. Iedereen bedankt voor de belangstelling en
zijn/haar inzet!
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Studiedagen 2 en 3 nov.
Op 2 november zullen de leerkrachten van groep 1-2 een aantal kleuterthema’s uit
gaan werken. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 bezoeken andere scholen. Er zal
gekeken worden naar o.a. ict ontwikkelingen en nieuwe methodes. 3 November
gaan de leerkrachten van de groepen 1-2 weer naar het congres “Het Jonge
Kind” in Utrecht. Dit heeft dit jaar als thema ‘Mogen jonge kinderen weer
genieten?” Groep 3 t/m 8 gaan aan de slag met de nieuwe leerlijn natuur.
Activiteitenbestuur en ouderbijdrage
Namens het activiteitenbestuur willen we graag alle ouders hartelijk bedanken voor
de inschrijvingen in de diverse commissies op school. Zonder al deze ouders
zouden we alle activiteiten, zoals sint, kerst, etc. nooit kunnen verwezenlijken. Voor
elke commissie is een leerkracht de verantwoordelijke en u krijgt van die persoon
bericht wanneer een activiteit van start gaat. Laten we er samen weer een mooi,
creatief en gezellig jaar van maken.
Om al die activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de school een ouderbijdrage van
35,00 euro per kind per jaar. Vorige week heeft uw kind daarvoor een brief met
factuur mee naar huis gekregen. Wij vragen u vriendelijk dit zo snel mogelijk te
betalen.
Bedankt namens het activiteitenbestuur.

Afsluiting
Kinderboekenweek
We kunnen terug
kijken op een
geslaagde
Kinderboekenweek.
Alle groepen hebben
hard gewerkt aan het
thema “Raar maar
waar” en aan
leesboekpromotie.
Op vrijdag 23
oktober sluiten we de
Kinderboekenweek af.
Vanaf 14.30 uur bent
u van harte welkom!
We laten dan met zijn
allen,
op
de
speelplaats, nog een
keer het lied en de
dans van Kinderen
voor Kinderen horen
Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

en zien. Daarna, vanaf 14.45 uur, kunt u in de klas van uw kind kijken wat we
allemaal gedaan hebben. Dit duur tot uiterlijk 15.30 uur.
Enkele impressies van de activiteiten in de groepen 1-2 R, 5K en de opening.

Winnaars stripspektakel Rose 5jb en Teun 7cb
Verschillende leerlingen van De Talisman hebben aan het begin van het schooljaar
meegedaan met de jaarlijkse kleur en tekenwedstrijd van Het Brabants
Stripspektakel. Rose en Teun vielen allebei in de prijzen. En omdat zij iets wonnen,
kreeg de school ook een prijs; een hele tas vol met stripboeken die we verdeeld
hebben over de 2 klassen. Proficiat Teun en Rose!
Inzameling Stichting Speelkr8 gaat van start
Bijna vakantie! Na de herfstvakantie gaat Stichting
Speelkr8 weer speelgoed inzamelen. Kijk deze
vakantie eens in je kast of je speelgoed hebt waar je
niet meer mee speelt. Breng het naar Stichting
Speelkr8 en je maakt iemand anders er weer blij mee.
In oktober en november verzamelt Stichting Speelkr8
nieuw en gebruikt, compleet en goed speelgoed. Als al
het speelgoed gecontroleerd is dan komen gezinnen in
de regio speelgoed uitzoeken. Dit zijn gezinnen in die
het niet zo breed hebben en vaak geen geld hebben
om cadeaus te kopen tijdens de dure decembermaand. Zo kunnen ook deze
kinderen alsnog met veel plezier spelen.
Kijk samen met je ouders/verzorgers welk speelgoed je hebt wat nog wel goed en
bruikbaar is, maar waar je niet meer mee speelt. Lever dit speelgoed (liefst schoon)
in. Heb je speelgoed dat bij elkaar hoort, doe dit in een aparte tas en sluit deze goed.
Dan weten we zeker dat het bij elkaar blijft. Het enige wat we niet aannemen uit
hygiënisch oogpunt zijn knuffels.
Waar inleveren? Zaterdag en zondag: 31 oktober, 1 november, 7 en 8 november
2015 van 12.00-15.00 uur. Speelheuvelweg 1 in Eindhoven (industrieterrein De Hurk)
Speeltuin De Kievit, Kerkstraat 10 in Nuenen.
Meer weten over deze actie of over Speelkr8, kijk op de site www.speelkr8.nl of op
Facebook: Stichting Speelkr8. Heel veel succes met opruimen en uitzoeken.
Alvast fijne vakantie! Groetjes, Stichting Speelkr8
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Schoolfotograaf donderdag 22 oktober
De schoolfotograaf is er weer donderdag 22 oktober. Na schooltijd, om 15;00 uur,
vindt in de speelzaal, de broertje,-zusje foto plaats. U kunt in de rij plaatsnemen in De
Babbelhof en u wordt per gezin naar binnen gevraagd.
De bestelling van de foto’s is vanaf dit schooljaar veranderd. U krijgt geen setje foto’s
meer mee naar huis, maar u kunt via internet uw foto bekijken en bestellen wat u wilt.
Uitleg hierover volgt nog.
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