Talismanbulletin
22 februari 2016
Beste ouders en verzorgers,
Belangrijke data:
Deze data komen altijd overeen met de jaarplanning. Een afwijkende datum
wordt altijd in een apart kopje vermeld.
Dinsdag 23 feb
Donderdag 25 feb
Vrijdag 26 feb
Vrijdag 26 feb
Vrijdag 4 maart
Vrijdag 4 maart
Donderdag 10 maart
Vrijdag 11 maart
Vrijdag 18 maart
Maandag 21 maart
Dinsdag 22 maart
Woensdag 23 maart
Do 24, vr 25 en ma 28
mrt

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
Kleuters vrij
Creamiddag groep 7 en 8
Open podium 7cv, 5k, 4s, 3d, 1-2cp, 1-2m 14:00 uur
Open podium 7cb, 6tl, 5bj, 4vd, 1-2st, 1-2rm 14:00 uur
Rapport mee naar huis
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Studiedag alle kinderen vrij
Lang Paasweekend. Alle kinderen vrij.

Bezoek ook onze website www.bsdetalisman.nl of twitter mee
@BSDeTalisman
Open podium
Het open podium van 26-2 stond de vorige keer niet vermeld in het Talismanbulletin.
Onze excuses hiervoor.
Oproepje; Gezocht hobbyfotograaf.
Elk jaar maken wij voor onze schoolgids foto’s. Dat is de afgelopen jaren altijd
gedaan door Ienes Jolly en daar zijn we haar heel erg dankbaar voor. Zij
wil deze taak graag overdragen aan iemand anders. Wie vindt het
leuk om voor ons foto’s te maken voor bijv. de schoolgids e.d. en is
in het bezit van een goede camera? U kunt voor vragen contact
opnemen met Marieke Loeffen, m.loeffen@skpo.nl
Stichting het Amuletje – Overblijven
Nieuwe penningmeester
Eric Maas is vanaf 1 januari actief als penningmeester van het
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Amuletje. Eric is vader van Merel (3 jaar) en Maud van 6 jaar, zij zit in groep 3N.
Gezocht Secretaris !
Na vijf jaar stopt Ankie van der Sar als secretaris van het Amuletje. We zoeken een
nieuwe secretaris voor ons bestuur. Het bestuur komt zo’n 5 x per jaar bij elkaar. Als
secretaris zorg je voor de agenda, verslaglegging en overige correspondentie. Lijkt
het u als ouder/verzorger leuk om te doen, stuur dan een mail naar
secretaris@stichtinghetamuletje.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact
opnemen met Ankie telnr. (040)2125348.
Eet je trommel leeg
We zien tijdens het overblijven dat sommige kinderen hun broodtrommel niet
leegeten of soms de hele pauze hiermee bezig zijn. We vinden het belangrijk dat er
goed gegeten wordt tijdens de lunch. Overblijfkrachten letten er zoveel mogelijk op
dat de kinderen wat ze meekrijgen ook opeten. Let u er als ouder/ verzorger op dat u
niet te veel meegeeft aan uw kind?
Vooral kleuters hebben vaak heel veel bij zich.
Automatische incasso
De tweede automatische incasso van het schooljaar is uitgevoerd op 15 februari.
Geef een verandering van e-mailadres altijd tijdig door zodat u onze mails blijft
ontvangen.
De andere geplande data zijn: 15 mei 2016 en 15 juli 2016.
Bij vragen kunt u op dinsdag en vrijdag tussen 8.30 en 8.45 terecht bij overblijf
coördinator Ien Vercauteren aan de balie (of aan de tafel) in de Babbelhof of mailen
naar i.vercauteren@bsdetalisman.nl

Onze ib-er Martje Lammers neemt 1
april afscheid van De Talisman
Beste ouders en kinderen,
Op 30 maart ga ik stoppen met mijn
werkzaamheden op de Talisman en in
het onderwijs.
Met veel plezier heb ik de afgelopen
negen jaar als Intern Begeleider op de
Talisman gewerkt. Met kinderen heel fijn
gewerkt, met ouders samen de zorg
gedeeld, met collegae het beste uit de
kinderen gehaald. Mijn motto is “kijken
naar kansen!”
De reden dat ik de Talisman ga verlaten
is dat ik samen met mijn man een reis ga
maken van 1½ jaar. In mei varen wij met
onze zeilboot “Aveline “op ons gemak
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naar Zuid Portugal.
We gaan allerlei leuke haventjes en mooie ankerplekken aandoen en uiteindelijk in
de haven van Portimão overwinteren. We zullen dan in oktober 2017 terug zijn in
Nederland.
Voor mijn afscheid heb ik niet gekozen voor een receptie. Ouders zijn van harte
welkom om mij in de laatste drie weken van maart even goedendag te komen
zeggen. We hebben dan even tijd voor elkaar om een persoonlijk praatje te maken.
Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.
Voor iedereen het allerbeste en bedankt voor de fijne samenwerking en het door u
gestelde vertrouwen in mij.
Met vriendelijk groet,
Martje Lammers

Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

