Talismanbulletin
4 maart 2016
Belangrijke data:
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
Vrijdag 1 april
Vrijdag 8 april
Woensdag 13 april

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, 1-2rm14:00
uur
Rapport mee naar huis
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Studiedag alle kinderen vrij
Lang Paasweekend. Alle kinderen vrij.
Creamiddag groep 5 en 6
Creamiddag groep 3 en 4
Wereldkinderfeest

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

Open podium
In het vorige Talismanbulletin is bij het open podium van 11-3 de groep rm (Ruth
en Marieke) niet goed vernoemd. Er stond 1-2 m. In het data overzicht hierboven
vindt u de juiste indeling. (1-2 M: Myrthe, 1-2 R; Rogier, 1-2 RM Ruth en Marieke,
1-2 Su ; Susanne, 1-2 ST; Stephany)

Rapport uitnodiging voor 21 of 22 maart
De uitnodigingen voor de 10 minuten gesprekken zijn verstuurd per mail. Veel
ouders hebben deze niet ontvangen. Wij proberen de oorzaak hiervan te
achterhalen. Daarom krijgen alle kinderen ook per brief de uitnodiging mee van
hun leerkracht. Hebt u niks ontvangen? Neem dan even contact op met de
leerkracht.
Fietsen op slot
Wij hebben gemerkt dat er veel fietsen in de fietsrekken niet op slot staan. De
speelplaats is voor iedereen toegankelijk dus wij raden iedereen aan om de fiets
op slot te zetten.
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Groep 3; Samen lezen! Tips!
De kinderen van groep 3 hebben nu alle letters aangeboden gekregen .
Ze moeten “leeskilometers” gaan maken, dus veel lezen!
Hieronder vindt u enkele tips om dit op een gezellige en goede manier met uw kind
te doen.
- Het is beter om elke dag 10 minuten samen te lezen dan twee keer per week
een half uur.
-

Probeer een vaste tijd aan te houden.

-

Kies vooral leesboekjes uit die uw kind leuk vindt om te lezen.

-

Laat uw kind niet lezen uit een boekje dat te moeilijk is. Dan is lezen al snel
niet leuk meer.

-

Kies samen een rustige ,gezellige plek uit en zorg ervoor dat u allebei goed in
het boek kunt kijken.

-

Vooraf kunt u met elkaar praten over de plaatjes in het boek en de titel van
het verhaal.

-

Een beginnende lezer wijst vaak nog mee met de woorden(aanwijskaart of
vinger). U kunt dit ook doen, dan ziet het kind wat u leest.

-

Probeer zo gewoon en natuurlijk mogelijk voor te lezen.

-

Als uw kind moeite heeft met sommige
woorden, kunt u even meehelpen, noem
alvast de eerste letter of lees het hele
woord.

-

Zeg het niet meteen voor, geef uw kind even
de tijd om het zelf te proberen.

-

Als uw kind een fout maakt, laat het dan
eerst de zin uitlezen, soms verbetert het de
fout zelf en leest gewoon door. Merkt uw
kind niets, dan wijst u de fout aan en leest
het goede woord.

-

Het is heel belangrijk om rustig te blijven , word niet ongeduldig of geïrriteerd
als uw kind fouten maakt.

-

Veel leesplezier!
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Nieuws uit groep 1-2
Brrrrrr! Wat is het buiten toch koud! Sjaal, muts, handschoenen... Maar wij zijn niet
de enige die dat vinden hoor. Kikker zou ook het liefst de hele dag warm bij zijn
kacheltje willen blijven zitten. De afgelopen weken hebben wij ons ingeleefd hoe
kikker (in de kou) zich voelt; met behulp van boeken, de iPad, kleuren, (vet)krijt,
sitspapier, speelzand, blokken maar natuurlijk ook in de kikkerhoek ( themahoek woordenschathoek in de Babbelhof).
Daarnaast krijgen de letter 'W' van winter en de cijfers '6' en ‘16’ deze weken extra
aandacht in de klas. Kom gerust eens een kijkje nemen!
Warme groetjes van alle kinderen, juffen en meesters uit groep 1-2

Workshop ‘Genieten van opgroeien’
In de flyer hieronder vindt u alle informatie rondom een nieuwe reeks workhops
'Genieten van opgroeien'. Deze workshop keert, dankzij het succes van de eerste
reeks, terug voor een nieuwe groep enthousiaste deelnemers. Het betreft
een samenwerkingsverband tussen Coachingspraktijk 'Pluk de Dag' en Korein
Kinderplein Seringenstraat, voor iedereen die bewust bezig is met het opgroeien
van zijn kinderen en daarbij graag nieuwe ideeën opdoet.
De workshop is toegankelijk voor alle ouders van spilcentrum Gerardusplein én
die daarbuiten. U vindt de nodige informatie terug in de bijgevoegde flyer. Daarnaast
zijn daarin ook ervaringen van deelnemers die deelnamen aan de eerste
workshopreeks terug te vinden.
Voor vragen of aanmelden, kunt u contact opnemen met Esther Hendriks
via info@coachingplukdedag.nl of kijk op http://www.coachingplukdedag.nl.
Veel leesplezier!
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Nieuws uit groep 8B
Wij zijn Pien en Tess en wij zijn met Lena samen bij ons in de klas breiles komen
geven. Het begon erbij dat een klasgenootje (Lena) haar spreekbeurt over
wildbreien hield. De juffrouw vond dat zo leuk dat ze vroeg of Lena een keer een
lesje wou geven. Wij konden al breien dus wij hebben meegeholpen met breiles
geven. Eerst hebben we inkopen gedaan bij de action. Daarna hebben we onze klas
in 3 groepjes verdeeld en konden
we beginnen.
De meeste kinderen dachten al
meteen dat het niets werd (vooral
jongens)
Maar uiteindelijk werd bijna de hele
klas er verslaafd aan.
Tuurlijk ligt het sommige kinderen
niet, maar een paar kinderen
hebben zo enorm doorgezet, dat ze
het nu wel kunnen. Intussen is het
zelfs al een taak in de weektaak!
Maar toen gingen we echt
wildbreien. We zijn naar buiten gegaan en hebben een boom uitgekozen. We zijn
daarom heen gaan breien en als je ernaar kijkt zie je dat de eerste lagen er al op
zitten.
We gaan proberen dit schooljaar de hele boom in te breien. En wij willen daarom
ook als klas vragen om er niet aan te zitten.
Wij hopen dat alle kinderen gaan breien en niet denken dat het alleen voor opa’s en
oma’s is.
Pien en Tess, groep 8B
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