Talismanbulletin
8 dec 2015
Beste ouders en verzorgers,
Belangrijke data:
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
Donderdag 14 jan
Vrijdag 15 jan

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
Open podium 7cb, 6tl, 5b, 4vd, 1-2st, 1-2rm 14:00 uur
Open podium 7cv, 5k, 4s, 3d, 1-2cp, 1-2m 14:00 uur

Bezoek ook onze website www.bsdetalisman.nl of twitter mee
@BSDeTalisman
Stichting ‘Het Amuletje’ organiseert bijscholing voor overblijfkrachten
Elke week zetten in totaal ongeveer 50 overblijfkrachten zich in voor het overblijven
van kinderen op de Talisman. Een groep enthousiaste vrijwilligers waarvan een deel
sinds een aantal weken een hesje aan heeft tijdens het
overblijven. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor kinderen als er
iets is.
Deze groep heeft begin december een bijscholing gevolgd. De
deelnemers hebben tijdens de bijeenkomsten tips en handvatten
meegekregen om nog beter in te kunnen spelen op vragen,
problemen en lastige situaties die zich voordoen op het schoolplein
of in de klas. Bijvoorbeeld bij een ruzie of valpartij. Daarnaast is
gekeken naar wat je zelf uitstraalt in houding en gedrag. Loop
bijvoorbeeld actief rond op het schoolplein, heb echte aandacht
voor de kinderen, geef eens een compliment als er leuk gespeeld
wordt. Allemaal inspiratie om het overblijven voor kinderen zo
prettig mogelijk te laten verlopen. En dat is waar het om draait!
Deze bijscholing is georganiseerd door Stichting ‘Het Amuletje’ in samenwerking
met Esther Hendriks Plukdedag: genieten van opgroeien.
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Kerst op De Talisman
De kerstcommissie is inmiddels druk bezig geweest met het organiseren van een
sfeervolle kerstviering op donderdag 17 en vrijdag 18 december.
Dit jaar is het kerstdiner aan de beurt en wel op donderdag 17 december van 17.30
uur tot 18.30 uur.
Alle kinderen nemen zelf hapjes mee naar school. Ook moeten de kinderen een
bord, beker en bestek meenemen. De kinderen mogen feestelijk gekleed komen
deze avond.
In elke groep komt (vanaf dinsdag 8 december) een lijst te hangen waarop de
kinderen kunnen noteren welke hapjes ze mee gaan nemen. Geef vooral niet teveel
hapjes mee naar school.
Drankjes worden verzorgd door de kerstcommissie.
Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 1 t/m 5 na het kerstdiner door
hun ouders bij hun lokaal worden opgehaald. Voor de kinderen van de groepen 6
t/m 8 geldt: spreek samen even af waar ouders en kinderen elkaar treffen op de
speelplaats.
Tijdens het kerstdiner van de kinderen zijn alle ouders van harte welkom op het
schoolplein voor een gezellig samenkomen met warme chocolademelk, glühwein en
erwtensoep. Na het kerstdiner sluiten de kinderen, met de overgebleven hapjes uit
de klassen, aan. Om 19.30 uur gaat iedereen richting huis.
Op vrijdag 18 december is er voor de groepen 1 t/m 6 een a-meezing-kerst in de
Babbelhof waarin we veel kerstliedjes gaan zingen. Verder hebben alle leerkrachten
een eigen programma in de klas.
De groepen 7 en 8 gaan een optreden geven in De Wissehaege en hebben ook een
eigen programma in de klas.
De school is om 13.00 uur uit, er is dus een continurooster. Alle kinderen komen zelf
of onder begeleiding van hun leerkracht naar buiten. Zorgt u ervoor dat uw kind een
goede pauzehap meeneemt voor de kleine pauze, want er wordt niet gegeten op
school.
We hebben ook dit jaar weer een (langzamerhand traditioneel) goed doel.
We gaan in iedere groep levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank,
uitdeelpunt Stratum.
We hebben contact gehad met een medewerkster van de Voedselbank, die ons
vertelde dat er vooral behoefte is aan thee, koffie, suiker, conserven in blik,
tandpasta, shampoo en andere houdbare artikelen.
Wij willen als school graag een bijdrage leveren om tijdens de koude winterdagen
voor enige warmte en gezelligheid te zorgen.
Van dinsdag 8 december tot en met maandag 14 december kunt u allerlei producten
aan uw kind meegeven. Waarvoor alvast onze dank!!
Ook dit jaar gaan alle groepen weer kerststukjes maken. Via uw kind krijgt u tijdig te
horen op welke dag zijn/haar leerkracht dit heeft ingepland.
De kerstcommissie zorgt voor oase. De kinderen moeten zelf zorgen voor: een klein
bakje waar de oase in kan, een kaars, takjes en versieringen.
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Wij wensen iedereen een hele gezellige en plezierige tijd toe.
De kerstcommissie.
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