Talismanbulletin
18 november 2015
Beste ouders en verzorgers,
Belangrijke data:
Donderdag 19 nov
Vrijdag 20 nov
Vrijdag 27 nov
Vrijdag 27 nov
Donderdag 3 dec.
Vrijdag 4 dec.
Donderdag 10 dec
Vrijdag 11 dec
Vrijdag 11 dec
Donderdag 17 dec
Vrijdag 18 dec.
21 dec-1 jan
Donderdag 7 jan
Vrijdag 8 jan

MR vergadering
Schoolschaatsen
Kleuters vrij
Creamiddag groep 7 en 8
Rapport mee
Sinterklaas op De Talisman
10 Minuten gesprekken optioneel
Creamiddag groep 5 en 6
Koekendag
Kerstviering avond (informatie volgt nog)
School uit om 13:00 uur
Kerstvakantie
Studiedag SKPO. Alle kinderen vrij
Studiedag. Alle kinderen vrij

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

10 minuten gesprek donderdag 10 december
Op donderdag 10 december zullen de optionele 10 minuten gesprekken plaats
vinden. U kunt via de e-mail tussen vrijdag 4 dec en ma 7 dec 15.00 uur, bij de
betreffende leerkracht een gesprek aanvragen als u vragen heeft n.a.v. het rapport.
(e-mailadressen vindt u in de schoolgids) De schoolgids is ook te vinden op
www.bsdetalisman.nl . Via de leerkracht hoort u welke tijd op donderdag 10
december voor u gepland staat. Door deze organisatie kan er geen rekening
gehouden worden met broertjes en zusjes
Donderdag 19 november MR-vergadering.
De volgende onderwerpen worden besproken:
Meerbegaafdheid Marlies geeft uitleg.
Verkeersveiligheid in de wintermaanden
Het overblijven door Ien Vercauteren van de stichting Het Amuletje
Wanneer u een keer een MR-vergadering bij wilt wonen, dan bent u van harte
welkom.
Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316
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Schoolfoto’s
Dit jaar kunt u de groepsfoto en de pasfoto’s van uw kind digitaal bestellen. Elk kind
heeft dinsdag een blad met daarop een unieke inlogcode gekregen. Via
www.fotokino.nl kunt u inloggen en alle foto’s bestellen die u wilt. Deze worden dan
per post bij u thuis bezorgd. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met fotokino tel: 035 695 39 80.
Mocht u geen internet thuis hebben dan kunt u op school komen inloggen.

Sinterklaas
Beste ouders,
In de Babbelhof staat nu een speelgoedfabriek,
waar door de pieten wordt gewerkt onder het genot van sinterklaasmuziek.
Iedere avond en nacht,
wordt hier hard nagedacht.
Speelgoed wordt hier gemaakt en ingepakt,
zodat de pieten goed zijn bezakt.
Alle kinderen gaan hier bezig zijn,
dat vinden alle pieten heel fijn.
Als iedereen hier goed laat zien wat hij kan,
dan komen wij 4 december naar de Talisman.
We hopen dat het weer op 4 december het
toelaat,
dat het ontvangst buiten doorgaat.
We verwachten dan veel ouders op het plein,
dat vinden wij reuze fijn!
Maar is het de 4e buiten koud en guur,
Dan verwelkomen wij de sint en zijn pieten binnen de muur.
De school is dan te klein,
Zodat de ouders er niet bij kunnen zijn.
Wij wensen jullie veel speelplezier,
in de speelgoedfabriek hier!
Groetjes Sint en zijn pieten
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Sinterklaas bij de kleuters
Sinterklaas is weer in het land. Dit zien
we ook bij de kleuters hoor. Iedere
ochtend kijken we gezellig het
Sinterklaasjournaal. In de werklessen
zijn Sint en Piet prominent aanwezig!
Verlanglijstjes maken, cadeautjes in- én
uitpakken, stoomboten bouwen in de
bouwhoek, rollenspel met Sint & Piet...
kortom teveel om op te noemen. De
komende weken zal de 'S' van
Sinterklaas veel te zien zijn in onze
klassen en krijgen de getallen 3 en 13
extra aandacht. We gaan een leuke periode tegemoet met gezellige verhaaltjes,
mooie pakjes en natuurlijk heel wat lekkers.

Schoolschaatsen
Beste mensen,

Eindhoven, 9 november 2015.

Zoals in een eerdere brief aangekondigd, sturen wij u nadere informatie omtrent de
basisscholen Prestatieritten 2015.
De prestatieriten worden gehouden op vrijdag
Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

20 november 2015.
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Om 17.00 uur gaat het IJssportcentrum open en beginnen wij met schaatsdemonstraties.
Om 17.30 uur mogen de kinderen het ijs op.
Om 18.00 uur start de 20-minuten-rit.
Om 18.25 uur worden de schaatsdemonstraties vervolgt.
Om 19.00 uur start de 40 minuten-rit.
Wij verwachten een behoorlijke drukte. Dit jaar nemen er ong. 1300 kinderen aan deze
prestatieritten deel. Daarnaast rekenen wij op ongeveer het dubbele aantal supporters.
Houd daarom rekening met de tijd die nodig is om uw auto te parkeren, kom bij voorkeur op
de fiets. Parkeren voor het IJssportcentrum is verboden.
De kinderen dienen zich voor de start en na afloop van de rit te verzamelen op de plaats die
aan hun school is toegewezen, zie scholenbordjes op het binnenterrein van de ijsbaan of de
flap-over bij de ingang.
Er zullen voldoende begeleiders van IJsclub Eindhoven aanwezig zijn om tijdens de ritten
de kinderen te helpen op het ijs. Per school kunnen 2 begeleiders het ijs op.
IJsclub Eindhoven stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen. Het spreekt vanzelf dat wij
voorzorgsmaatregelen zullen nemen om het een en ander in goede banen te leiden. Naast
de ijsbaan en in de EHBO- ruimte bij de jurytoren bevinden zich zes gediplomeerde EHBOers. Bovendien is er een arts aanwezig.

Van 17:00 tot 17:45 bestaat er voor kinderen die dit leuk vinden de
mogelijkheid om aan een echte IJshockey-clinic of Schaats-clinic deel te
nemen! Er is geen Kunstrijden-clinic!
Geïnteresseerden voor de IJshockey-clinic dienen zich vooraf aan te melden
via ijshockeyschool@eindhoven-kemphanen.nl en voor de Schaats-clinic via
bergbeeck@kpnplanet.nl
.
Praktische Informatie voor de kinderen, begeleiders en bezoekers van de
Basisscholen Prestatieritten vrijdag 20 november 2015.












Het IJssportcentrum opent haar deuren om 17.15 uur.
Voor de veiligheid is het dragen van handschoenen en muts of helm verplicht,
ook voor de begeleiders, anders het ijs niet op, zie verderop.
Schaatsen zijn te huur bij RONO Sport vanaf 17:15 uur voor € 4,00 met een geldig
legitimatiebewijs.
Kinderen en hun begeleiders verzamelen zich ter hoogte van hun
“Schoolnaambordjes”
Alleen de toegewezen 2 begeleiders met badge van de school mogen het ijs op,
de ouders dus niet.
Met schaatsen aan alleen over de rubbermatten lopen, dus niet over beton of steen.
Iedereen schaatst linksom, dus niet tegen de stroom in schaatsen.
Aan de binnenzijde van de ijsbaan niet stil blijven staan of de baan verlaten.
Na beëindiging van de rit wordt verzocht zo snel mogelijk het ijs te verlaten.
IJsclub Eindhoven begeleiders zorgen voor extra begeleiding op het ijs, zij zijn te
herkennen aan schaatsjassen met IJCE logo.
De kinderen moeten zelfstandig kunnen schaatsen zonder schaatsrekjes.
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EHBO + arts zijn gedurende de beide ritten aanwezig.
Op de luchtkussens mogen geen schaatsers of bezoekers gaan zitten.
De vluchtdeuren in de ijshal zijn alleen voor noodgevallen.
Supporters worden verzocht zoveel mogelijk van de tribune gebruik te maken i.v.m.
drukte.
Loop niet met schoenen op het ijs.
Snoepen op het ijs is niet toegestaan i.v.m. uitglijden over snoeppapiertjes.
De medailles zullen door de schoolbegeleider(s) worden uitgereikt aan de kinderen.
Gevonden voorwerpen kunnen worden opgehaald bij “gevonden voorwerpen
ijssportcentrum” tijdens en na de ritten, of bij de kassa.
Voor aanmelden als lid van IJsclub Eindhoven zie www.ijce.nl

De organisatie van de Basisscholen Prestatieritten hopen dat U met deze mededelingen
voldoende geïnformeerd bent en dat u deze informatie aan de kinderen en ouders
overbrengt.
Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar basisscholenprestatieritten@ijce.nl of
bellen met Riet Willems, tel. 0499 - 571 023 / 06 - 1316 6959
Alle kinderen en supporters een fijne schaatsavond gewenst en de organisatie hoopt ook dit
jaar weer op een geslaagd Schaatsevenement.
Tot vrijdag 20 november 2015.

Organisatie Basisscholen Prestatieritten
IJsclub Eindhoven

Ouders en leerkrachten gaan de oranje hesjes weer aandoen en het verkeer in
goede banen leiden
Verkeersactie van maandag 23 november t/m vrijdag 27 november
’s Morgens is het nog donker wanneer u
met de kinderen naar school gaat. De
zichtbaarheid is minder. Reden om extra
goed op te letten wanneer u naar school
rijdt.
In elk geval blijft parkeren buiten de
bomenrij op het Gerardusplein belangrijk.
Hieronder nogmaals de regels:
Kom zoveel mogelijk te voet of met de
fiets naar school.
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.
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Dus niet voor de ingang van de school parkeren. Dit is verboden en niet
verkeersveilig voor de kinderen.
Op de tekening (andere blz.) 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 of de ingang van het Gerardusplein
parkeren.(zie rood streepje) 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. (zwarte streepjes) Ook
vragen wij u niet te rijden binnen de bomenrij.
In de Begoniastraat is het verboden om stil te staan voor de ingang van de school.
Parkeren in de parkeervakken. 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 rond de school. Geeft u het ook door aan opa’s en oma’s, etc. die
uw kinderen brengen en ophalen.
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