Talismanbulletin
18 Maart 2016
Beste ouders en verzorgers,
Belangrijke data:
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
Vrijdag 15 april
Di 19 april-do 21 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april

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, opening op het plein
Kleuters vrij
Eindcito groep 8
Sportieve dag ; samen sporten en spelen
Start meivakantie tot 8 mei

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

N.a.v. contactouder bijeenkomst
Naar aanleiding van tips uit de contactouder bijeenkomst gaan we ‘het wegwijs
maken van nieuwe ouders’ verbeteren. Moniek en Serpil, 2 ouders uit groep 1-2,
hebben een documentje opgesteld met onderwerpen die van belang zijn of gewoon
fijn zijn voor nieuwe ouders om te weten. We hebben afgesproken dat de
contactouders van de groepen 1-2 nieuwe ouders uitnodigen op school voor een kop
koffie en waarbij deze onderwerpen (kort) besproken worden, en de nieuwe ouders
vragen kunnen stellen. Ze hebben dit al uitgeprobeerd en het werd als zeer prettig
ervaren! Wij vinden dit een mooi initiatief is!
10 minuten gesprekken; Waar heeft u een gesprek?
Komende maandag en dinsdag zijn de 10 minuten gesprekken. De lokalen van
groep 3 en 4 kunnen niet gebruikt worden op die avond. Hieronder vindt u daarom
een andere indeling:
Groep 3 Debra, zit in groep 8 B (boven op zolder)
Groep 3 Nanja, zit in groep 8 M (boven op zolder)
Groep 3 Mark Carlijn, zitten in het kantoor van Angelique Lenders (mediatheek,
eerste verdieping)
Groep 4 Nathalie Margot, zitten in het kantoor van Henk Hinsenveld (mediatheek,
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eerste verdieping)
Groep 4 Viona Danielle, zitten in het IB kantoor van Martje en Riette (mediatheek,
eerste verdieping)
Groep 4 Sabine zit in het kantoortje van Marieke Loeffen (mediatheek, eerste
verdieping)
De overige groepen zitten gewoon in hun eigen lokaal.
Op de eerste verdieping, in de hoek tussen het kantoor van Marieke en het
combilokaal Groep 5 JB/BSO, zit het lokaaltje van de Breinbrekers. Tijdens de
rapportavond kunt u daar het werk van uw kind bekijken als hij/zij deelneemt aan de
Breinbrekers. Ook is Marlies Garritsen (Specialist Begaafdheid) aanwezig voor
kennismaking, vragen of uitleg.
Tijdens de avonden zijn directie, IB-ers en leesspecialist (di) aanwezig. Wij zorgen
voor een kopje thee of koffie op de verschillende verdiepingen. U kunt ook bij hen
terecht voor vragen, opmerkingen of gewoon een gesprek!

Kangoeroewedstrijd
Gisteren hebben 78 kinderen van de groepen 5,6,7,8 deelgenomen aan de
Kangoeroewedstrijd. Dat is een wiskundige wedstrijd voor verschillende leeftijden.
De antwoordbladen worden opgestuurd en in mei krijgen we de uitslag.
Hard gewerkt allemaal! Voor meer informatie kijk op www.w4kangoeroe.nl
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Open podium
Helaas kunnen we geen tijden door geven wanneer welke groep aan de beurt is met
het open podium. Met een tijdschema werken is niet haalbaar omdat de optredens
niet altijd even lang duren en de tijd van een optreden soms lastig in te schatten is..
Ook willen we graag de vrijheid behouden om te kunnen schuiven in het programma
om verschillende redenen. We vragen uw begrip hiervoor.

Leeswedstrijd groep 3

Klaar voor de start: Lezen maar!
De groepen 3 zijn begonnen met een leesproject om het lezen nog beter
onder de knie te krijgen. Op maandag 7 maart heeft mediacoach Anke
Ansems in de klassen uitleg gegeven aan de kinderen over wat precies de
bedoeling is.
Alle kinderen hebben een deelnamekaart gekregen met daarop 15 vakjes.
Elk vakje staat voor een boek. In de komende maanden gaan de kinderen
15 boeken lezen. Voor elk boekje dat is gelezen, wordt een vakje van de
deelnamekaart afgevinkt. Alle boekjes tellen mee, of ze nu in de klas of
thuis worden gelezen. Boekjes kunnen geleend worden in de Bibliotheek
op School of in De Witte Dame, maar ze kunnen natuurlijk ook thuis uit de
boekenkast komen. De deelnamekaart blijft in de klas; een boekje dat uit
is wordt meegenomen naar school zodat de juf het kan zien en er vragen
over kan stellen.
In het project zitten 2 ‘beloonmomenten’: na 5 boekjes mogen de
kinderen hun foto opplakken op de “Klaar voor de start” poster die in de
klas hangt en na 10 gelezen boekjes mogen de kinderen hun naam
opschrijven onder de foto.
Als alle 15 boekjes uitgelezen zijn, hebben de kinderen een diploma
verdiend en daar hoort natuurlijk een feestje bij. Dit zal in mei of juni
plaats vinden.
Bij dit project staat het leesplezier voorop. De kinderen moeten het vooral
leuk vinden om te lezen. Anke heeft in de klassen uitgelegd dat er
verschillende soorten boekjes zijn die gelezen kunnen worden. Zo zijn er
naast de gewone eerste leesboekjes (met leesniveau S, M3 en E3) ook
speciale stripboekjes voor de kinderen van groep 3, boekjes met versjes,
samenleesboeken die je als kind samen met je vader of moeder kunt
lezen en informatieve boeken over allerlei onderwerpen. Voor ieder wat
wils dus.
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Tijdens de openingstijden van de Bibliotheek op School zijn de vrijwilligers
van de bibliotheek altijd bereid om u als ouder wegwijs te maken in de
bibliotheek en aan te wijzen waar de verschillende soorten boeken te
vinden zijn.
Uw kind kan ook gratis gebruik maken van de jeugdafdeling van de
bibliotheek in De Witte Dame. U hebt daar wel een ander bibliotheekpasje
voor nodig, maar dat is eenvoudig aan te vragen via de website van de
bibliotheek of bij het ‘regelpunt’ in De Witte Dame.
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