Talismanbulletin
4 november 2015
Beste ouders en verzorgers,
Belangrijke data:
Vrijdag 6 nov
Woensdag 11 nov
Donderdag 12 nov
Vrijdag 13 nov
Vrijdag 13 nov
Vrijdag 20 nov
Vrijdag 27 nov
Vrijdag 27 nov
Donderdag 3 dec.
Vrijdag 4 dec.

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
Schoolschaatsen
Kleuters vrij
Creamiddag groep 7 en 8
Rapport mee
Sinterklaas op De Talisman

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

Update vanuit de kleuters
Voor de herfstvakantie zijn we bezig geweest
met het thema “Raar maar waar’. Alle
kleutergroepen hebben een laboratorium
gemaakt in de klas. Hier kunnen de kinderen
(professors) allerlei proefjes doen, zoals
kleuren mengen, bubbelen met water,
gekleurd water maken etc.
Ook zijn er in de kleutergroepen sloophoeken
gemaakt. De kinderen
onderzoeken hoe oude elektrische apparaten
er van binnen uitzien!
We hebben al veel proefjes gedaan: ei door
een fles, slang van zeep, kleuren op
koffiefilters, dansende rozijnen en nog veel
meer!! Ook hebben we geknutseld rondom
dit thema: pruttelpotjes, robots, knikkerbanen
(lettermachines).
We zijn naar 2 fantastische shows van Mad
Science geweest. Hier gingen echte
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professors allemaal proefjes laten zien!
In de klas is het natuurlijk ook nog kinderboekenweek! Steeds als we 5 boeken
hebben gelezen mogen we een knikker in de grote boekentelmachine in de
Babbelhof gaan gooien. Wat hebben we gelezen!
Nationaal schoolontbijt vrijdag 13 november
Onze school neemt deel aan het Nationale Schoolontbijt op vrijdag 13 november. In
de bijlage bij het Talismanbulletin vindt u extra informatie hierover.
Voorleeskampioen van De Talisman: Bernou de Heer
Op woensdag 21 oktober werd de finale van de voorleeswedstrijd gehouden. Jairo,
Tess, Michelle en Bernou waren de klassenwinnaars. Zij streden in een spannende
finale om de eerste plek. Bernou uit 7CB werd de uiteindelijke winnares. Zij gaat De
Talisman vertegenwoordigen in de volgende ronde.

Excursie Eindhoven museum groepen 6
Op 9, 10 en 11 november gaan de groepen 6 naar het Eindhoven museum.
Zij gaan de Middeleeuwen in en lopen naar de stad Endehoven.
Dit alles in het kader van de geschiedenislessen waar we nu mee bezig zijn.
We vertrekken om 8.30 uur en zijn rond 12.30 uur weer terug op school.
Daarom blijven alle kinderen van groep 6TL en 6D over die dag. Denk aan goede
schoenen en kleding dat tegen een stootje kan. We gaan nl. ook buiten werken.
Groep 6TL gaat maandag 9 november
Groep 6D gaat dinsdag 10 november
Groep 6M gaat woensdag 11 november ( Er is dan geen inloopochtend voor deze
groep )
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Weerbaarheidslab en de huttenbouwclub.
Het weerbaarheidslab geeft leuke,
leerzame trainingen met als doel
kinderen steviger in hun schoenen
te laten staan.
“De Huttenbouwclub”, is de
weerbaarheidstraining voor
kinderen waar vooral vanuit spel
geleerd wordt. Daar bouwen we
hutten, doen we toneel stukjes,
sta-stevig- spellen, voorlees
verhalen etc. De thema’s waaraan
spelenderwijs gewerkt wordt zijn; aankijken, stevig staan, zeggen wat je wil, plezier
maken, samenwerken, je grens aangeven, je eigen plek maken, iets vertellen, je
lichaamshouding etc.
Er zijn nog enkele plaatsjes vrij in;
 De huttenbouwclub groep 5 en 6, donderdags van 18.00 tot 19.00 uur
aanvang 12 november.
 De huttenbouwclub groep 3 en 4, op vrijdags aansluitend aan school. Start
November.
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 .
Stichting het Amuletje – Overblijven
De gezonde lunch
Vier jaar geleden startte Het Amuletje samen met de school het
project Ga voor Gezond.
De Talisman is een school die planmatig en structureel educatie
over gezonde voeding en duurzaam voedsel voor iedere
jaargroep in haar schoolplan heeft opgenomen. Naast aandacht
voor deze onderwerpen in de les ondersteunt onze school de aandacht voor een
gezonde omgeving wat betreft gezond en duurzaam eten op school. (bijvoorbeeld
het schoolontbijt vrijdag 13 nov.) En onlangs heeft de Talisman een vignet
ontvangen van “De gezonde school”. Wij zijn als school en Amuletje trots op het
bereikte resultaat!
Wisten jullie dat we door het project “De gezonde school” jaarlijks meer dan 35.000
kartonnen pakjes minder weggooien en we kilometers plastic verpakkingsmateriaal
besparen?
Maar het Amuletje wil blijven meegroeien met ontwikkelingen op het gebied van
gezonde voeding en het bewust omgaan met het milieu. En luistert hierbij ook naar
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suggesties van ouders en kinderen. Dus de richtlijnen voor de lunch zijn al enige tijd
geleden versoepeld.
De pauzesnack is een stuk fruit / groente of een boterham en je mag wat te drinken
meenemen in een beker.
Tussen de middag mag je brood meenemen en krijg je van Het Amuletje een stuk
fruit en wat te drinken, keuze uit melk en water.
Is iets anders dan brood ook toegestaan?
Ja zeker, zolang het maar gezond is en niet voorverpakt. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan een vers bereide yoghurt, salade in een afgesloten bakje of wraps. Dit zijn
prima alternatieven voor een boterham.
Noedels e.d. waarbij kokend water nodig is, vinden wij vanwege veiligheid geen
optie. Bij twijfel overlegt de overblijfkracht met onze overblijfcoördinator. Heeft u hier
zelf vragen over, neem dan even contact met haar op.
Automatische incasso
De eerste automatische incasso van het schooljaar wordt 20 november uitgevoerd.
U ontvangt binnenkort de eerste factuur per mail, mocht u niets ontvangen hebben
laat het ons zo snel mogelijk weten. Geef een verandering van e-mailadres altijd
tijdig door zodat u onze mails blijft ontvangen.
De andere geplande data zijn: 15 februari 2016, 15 mei 2016 en 15 juli 2016.
Speelgoed
Om de kinderen na de lunch nog lekker te kunnen laten ontspannen met een
spelletje binnen of buiten gaan we de komende tijd het speelgoed wat uitbreiden.
We vragen uiteraard aan de kinderen zelf wat ze leuk vinden. Heeft u als ouder/
verzorger ook ideeën voor spelmateriaal binnen en/ of buiten? Stuur een mailtje,
alle tips zijn welkom.
Bij vragen kunt u op dinsdag en vrijdag tussen 8.30 en 8.45 terecht bij overblijf
coördinator Ien Vercauteren aan de balie in de Babbelhof of mailen naar
i.vercauteren@bsdetalisman.nl

Oproepje
Ik ben een ring verloren die me heel dierbaar is en van grote emotionele waarde is
voor mij. Vermoedelijk verloren (avond van 5 oktober) aan het einde van de
Begoniastraat aan de kant van het studentenhuis. Het is een zilveren ring met een
grote groenige cirkel erop en aan de binnenkant staan de namen van mijn dochters
gegraveerd: Lea en Juul. Ik hoop dat ie gevonden wordt... Alvast bedankt voor alle
hulp in ieder geval.
Hartelijke groet,
Steffie van Soest - begoniastraat 28
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