Talismanbulletin
19 januari 2016
Belangrijke data:
Dinsdag 19 jan
Vrijdag 22 jan
Vrijdag 22 jan
Maandag 25 jan
Dinsdag 26 jan
Woensdag 27 januari
Vrijdag 29 jan
Vrijdag 29 jan
Vrijdag 5 feb
Dinsdag 23 feb
Donderdag 25 feb
Vrijdag 26 feb
Vrijdag 26 feb

MR vergadering met als onderwerpen: passend onderwijs,
begroting 2016, najaarskinderen (kleuterbouw)
Kleuters vrij
Contactouderbijeenkomst groep 3 t/m 8 8:30-9:30 uur
Adviesavond groep 8
Adviesavond groep 8
Voorleesontbijt in het kader van de nationale
voorleesdagen.
Contactouderbijeenkomst groep 1-2 8:30-9:30 uur
Creamiddag groep 3 en 4
Carnavalsviering en continurooster tot 13:00 uur.
Vakantie tot vrijdag 12 feb.
Inloopochtend 8:30-8:50 uur
Open podium 8m, 6m, 5mw, 3n, 1-2su, 1-2n 14:00 uur
Koekendag
Open podium 8b, 6d, 4nm, 3sm, 1-2r 14:00 uur

Bezoek ook onze website www.bsdetalisman.nl of twitter mee BSDeTalisman
Nationaal voorleesontbijt
Op woensdag 27 januari starten De Nationale Voorleesdagen 2016 met Het
Nationaal Voorleesontbijt.
De kinderen mogen in hun pyjama (met knuffel) naar school komen. Zij nemen zelf
hun ontbijtje mee , ook drinken.
De leerkracht (of iemand die is uitgenodigd) gaat tijdens het gezamenlijke ontbijt
voorlezen .
Op de website www.nationalevoorleesdagen.nl staat nog wat extra informatie, ook
vindt u daar de prentenboeken top 10.
Zwangerschapsverlof
Vanaf volgende week gaat Sanne Coppelmans leerkacht uit groep 3 SM met
zwangerschapsverlof. Carlijn Elias-Rutten gaat haar vervangen tot het einde van het
schooljaar.
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Carnavals kleding ruilen of kopen
Kinderen groeien snel en zijn vlug ergens
uitgegroeid. Zo ook met de carnavalskostuums.
Daarom is er dit jaar ook weer de mogelijkheid om
oude kostuums in te leveren op school en te ruilen voor een ander kostuum. Heeft u
niets om in te leveren dan kunt u voor het bedrag van 3 euro een kostuum kopen.
Vanaf maandag 25 januari staat er een kledingrek in de Babbelhof waar u de
kostuums in kunt leveren, om kunt ruilen of uit kunt zoeken. Vraagt u even naar
Jacqueline Reijs aan de balie.
Open Kinderplein route: kom allemaal op zaterdag 23 januari
Ontdekken, ontwikkelen, (op)groeien.. Mogelijkheden die Korein Kinderplein
Seringenstraat biedt aan kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar. We maken
gebruik van 21e eeuwse vaardigheden, kinderparticipatie, intensieve samenwerking
met de basisschool, workshops gericht op cultuur, natuur, sport en nog veel meer
om dit te realiseren.
Hoe?
Op zaterdag 23 januari tussen 10.00 en 12.00 uur is iedereen van harte welkom om
een kijkje te nemen op onze locatie, gevestigd in het gebouw van onze SPIL-partner
basisschool De Talisman. Komt en u zult zien ‘hoe’!
Aan de Open Kinderplein Route nemen verschillende locaties van Korein
Kinderplein deel om u als (aankomend) ouder de mogelijkheid te bieden om
vrijblijvend te oriënteren en te ontdekken wat deze verschillende locaties u te bieden
hebben.
Babygroep
Bij ons komt u alles te weten over de babygroep en de nieuwe wind die daar waait:
het pedagogisch elan. Onze pedagogisch medewerksters zijn druk met het bieden
van ruimte aan de kinderen zodat zij optimaal kunnen en mogen ontwikkelen. Kleine
voorbeeldjes: geen tuitbekers maar een “gewone” beker, eten met lepels en minder
‘kijk uit Jantje’ of ‘Doe maar niet anders val je misschien nog Pietje’.
Peutergroepen
Op de peutergroepen zal u zien dat we, zowel op de opvang als op de
peuterspeelzaal, druk bezig zijn met het bieden van een beredeneerd aanbod. Dit
houdt in dat we goed kijken naar waar ieder kind individueel staat in diens
ontwikkeling en dat we vervolgens aansluiten bij de volgende stap die zij daarin
willen of kunnen gaan nemen. Geen “lesjes” voor de gehele groep, maar
spelenderwijs activiteiten aanbieden die gericht zijn op de fase waarin het
individuele kind zich bevindt.
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Buitenschoolse opvang
Op de buitenschoolse opvang hebben wij drie verschillende groepen, ingedeeld naar
leeftijd. Zij krijgen de mogelijkheid om zelf een keuze te maken in hoe zij hun tijd bij
ons invullen. Op iedere groep bieden we de mogelijkheid tot het deelnemen aan een
workshop of om zelf invulling te geven aan waar en met wie je gaat spelen. Deze
workshops zijn afgestemd op de wensen van de kinderen. Waar liggen hun
interesses momenteel? Daar kijken we naar en door middel van een meerdelige
workshop proberen we die interesse te verdiepen. Op de buitenschoolse opvang
staat de participatie van de kinderen voorop.
U heeft bij ons dus de mogelijkheid om te ervaren wat onze locatie u kan aanbieden
op onze babygroep, de verschillende peutergroepen en het enorme aanbod binnen
onze buitenschoolse opvang. In iedere tak van opvang zal er iemand aanwezig zijn
om u te woord te staan en verschillende dingen van ons product toe te lichten.
Bent u nieuwsgierig en/of heeft u specifieke vragen? U bent allen meer dan welkom
om bij ons binnen te lopen op zaterdag 23 januari. Tot dan!

Naschoolse gitaarlessen

Doe mee met: Gitaarlessen
Muzieklessen op je eigen school, meteen na schooltijd. Hoe gaaf is dat? Heb je altijd al gitaarles
willen nemen, maar vond je het te veel gedoe of te duur? Dan maken we het nu wel heel makkelijk.
CKE-docent Joska Ligtenberg laat je kennismaken met het spelen op een gitaar en biedt digitale
hulpmiddelen, om thuis te kunnen oefenen. Mét gitaar, want tijdens deze lessenreeks krijg je de
beschikking over een gitaar. Omdat dit een pilot is, draagt CKE de kosten van de gitaarhuur*.
Tijdens deze lessen leer je bekende melodieën spelen met behulp van tabs. En we gaan actuele
popliedjes spelen met basisakkoorden. Verder leer je zelf melodieën verzinnen en opschrijven in
tabs, en zelf een liedje schrijven met basis akkoorden. Om je alvast een idee te geven van de lessen,
heeft Joska een filmpje gemaakt: https://youtu.be/RK0MXgvFdFU.
Voor wie
Voor leerlingen uit de groep 6, 7 en 8 van SPILcentrum Gerardusplein.
Wanneer
In totaal zijn het 10 lessen, op maandag van 15.15 tot 16.15 uur. Data: 15-2, 22-2, 29-2, 7-3, 14-3,

Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

21-3, 4-4, 11-4, 18-4 en 9-5. De laatste les wordt afgesloten met een korte presentatie.
Waar
Op Basisschool de Talisman, ruimte nader te bepalen.
Begeleiding
De lessen worden gegeven door Joska Ligtenberg, vakdocent van CKE.
Inschrijven
U schrijft uw kind in door het inschrijfformulier hier in te vullen. De uiterste inschrijfdatum is 4 februari
2016. Er kunnen maximaal 15 kinderen meedoen.
Kosten
De kosten bedragen € 84,70 voor 10 lessen. Kinderen die via Korein Kinderplein deelnemen tijdens
hun vaste opvangdag (maandag) krijgen korting. Voor hen bedragen de kosten € 72,60 voor 10
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.
*U blijft zelf aansprakelijk voor schade en/of diefstal
van het instrument.
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