Talismanbulletin
8 april 2016
Beste ouders en verzorgers,
Belangrijke data:

Vrijdag 8 april
Woensdag 13 april
Vrijdag 15 april
Di 19 april-do 21 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april
Donderdag 12 mei
Vrijdag 13 mei
Maandag 16 mei
Dinsdag 17 mei

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
Inloopochtend 8:30-8:50 uur
Creamiddag groep 3 en 4
Tweede Pinksterdag. Alle kinderen vrij
Studiedag. Alle kinderen vrij.

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

Wereldkinderfeest woensdag 13 april
Op woensdag 13 april vieren wij het Wereldkinderfeest. Deze dag staat helemaal in
het teken van een land dat gekozen is door iedere groep, van kleuters t/m groep 8.
De dag wordt geopend op het schoolplein. Alle kinderen zullen daar gezamenlijk een
dans laten zien. Hierbij bent u van harte welkom.
Na de opening gaan alle kinderen naar hun klaslokaal. Daar zullen allerlei
activiteiten plaatsvinden zoals knutselen en hapjes maken. We gaan er samen een
mooie, internationale feestdag van maken.

Nieuwe generalist voor De Talisman
Onlangs heeft Hermie v.d. Eertweegh afscheid genomen van De Talisman. Zij gaat
met pensioen. De taak van Hermie wordt overgenomen door Eveline Semper.
Hieronder stelt zij zich aan u voor.
Als ouders/verzorgers wilt u natuurlijk dat het goed gaat met uw kind op school.
En gelukkig gaat het met de meeste kinderen ook goed. Toch kan het gebeuren dat
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het met uw kind op school wat minder gaat.
Heeft het met het leren te maken, dan kunt u daar met de
leerkracht van uw kind over praten.
Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn.
Bijv. dat uw kind vaak bij ruzies betrokken is. Dat het niet zo
goed luistert, of dat het niet goed in zijn vel zit.
In dat geval kunt u contact opnemen met de medewerker (zogenaamde generalist)
van het WIJteam van Stratum.
Dit zijn professionals die samen met u en school bespreken wat er nodig is om uw
kind te helpen.
Daarna bekijken ze eerst wat u zelf kan doen . En hoe familie, buren en vrienden u
daarbij kunnen helpen.
Lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden voor uw kind dan bekijkt de
generalist van Wijeindhoven samen met u welke vervolgstappen er nodig zijn.
Meer info over Wijeindhoven en de generalisten vindt u op de
website www.wijeindhoven.nl
Elke basisschool in Stratum heeft een contactpersoon van Wijeindhoven.
Voor de Talisman ben ik dat. Mijn naam is Eveline Semper. Ik ben aanwezig op
school iedere laatste dinsdag van de maand van 14.30 uur tot 15.30 uur.
U mag me ook bellen; telnr: 06-46955271 of mail: evelinesemper@wijeindhoven.nl

Groep 8 bezoekt voorstelling “oorlogshelden”
Wij, Huub en Nova, zijn met de groepen 7 en 8 naar de voorstelling Oorlogshelden
geweest bij de Bevrijdende Vleugels.
Het is een voorstelling van ‘Het paard dat vliegt’, over de verhalen van de moeders
van Annemieke en Reem. Zij hebben de oorlog mee gemaakt. De moeder van
Annemieke is geboren in Nederlands-Indië en de moeder van Reem is geboren in
Woensel. De moeder van Annemieke zat in een kamp. Haar vader moest toen naar
een mannen kamp. Op en dag kwam haar vader stiekem naar het kamp waar zij
zaten. Zij had ook een zusje die bijna dood ging van de honger die had toen een ei
nodig om in leven te blijven. Nu door met de moeder van Reem. Daar kwam opeens
een Duitser aan de deur. Hij wilde eten en toen vertelde de Duitser dat hij 18 was.
Hij wilden eigenlijk niet vechten voor Duitsland maar hij moest. De broer van de
moeder van Reem werkte in een kantoor waar de bonnen in een kluis zaten. Zonder
dat hij het wist heeft hij de Duitsers geholpen door de sluitel te geven. Even later is
daardoor zijn vader opgepakt.
Dit was een belangrijk deel uit de voorstelling. Het was echt heel mooi we hebben
er van genoten!
Van Huub en Nova uit groep 8B!!
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Help je kind goed op weg met pedagogische
ondersteuning op maat van Lumens
Aan de ouders van de PSZ het KDV en de ouders van de kleuters groep 1 -2
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de
manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt
het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld in de
opvoeding of omdat je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst.
Kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind? Dan komt de
pedagogische ondersteuner op huisbezoek om samen met jou te kijken hoe ze
hierbij kan helpen. Jullie kijken samen wat nodig is en dan maken jullie een plan op
maat. Op basis van dit plan ga je samen met je kind thuis aan de slag en werk je zo
spelenderwijs aan zijn of haar ontwikkeling. In het plan maken we gebruik van de
thema’s en de materialen die je kind op school of de kinderopvang gebruikt.
De pedagogisch ondersteuner is Karin Lasaroms.
Voor vragen en of informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de
pedagogische medewerker van de kinderopvang of bij Karin.
Pedagogisch ondersteuner
Karin Lasaroms
Lumens
06-51056222
k.lasaroms@lumenswerkt.nl
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Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond

's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet
durven logeren bij vriendjes, de vakantie
of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als kind én als
ouder! Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 12 april een
informatieavond voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die regelmatig in
bed plassen.
Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit
niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor.
Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen. Bedplassen is een onbewust
verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw kind kunt veranderen.
De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze
avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid
de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.
U bent van harte welkom op dinsdag 12 april in de Rooseveldtzaal op het terrein van
het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur
start de avond, die tot ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond,
inclusief het informatiemateriaal, zijn 3 euro.
Aanmelden Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van
de GGD Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over
bedplassen. Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de
GGD Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.

Nieuws uit groep 8 B
Hoi allemaal, wij zijn Lena en Pien
We hebben bij de zandbak voor de kleuters en bak met allemaal plantjes. Daar
zijn wij namelijk een moestuin begonnen met allemaal groenten. Daar staan
bijvoorbeeld radijsjes, komkommer, watermeloen en bonen en nog veel meer... We
kwamen op het idee omdat het natuurlijk het tijd van het jaar is en we houden
van tuinieren. We hebben ook bordjes geplaatst en we willen u vriendelijk
verzoeken om er af te blijven. Natuurlijk is het wel leuk om eens te gaan kijken
of er al wat groeit!
Groetjes van Pien en Lena uit groep 8
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Aan alle kinderen, ouders, broertjes en zusjes,
opa’s en oma’s uit Stratum
Na een daverend succes in 2015 organiseert een groep enthousiaste Stratummers wederom een
Avond4daagse. Een gezellig en sportief evenement voor jong en oud.
Dat wil je niet missen!
De Stratumse avond4daagse 2016 wordt gehouden van dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni.
Voor elke avond is er een mooie route van 5 kilometer uitgezet, vanaf de startlocatie
Wijkcentrum ’t Akkertje, Heezerweg 452.
De routes voeren door de wijk en door het bos. Er kan gestart worden tussen 18.30 en 19.00 uur.
Op de laatste dag is er een feestelijke afsluiting. Iedereen die 4 avonden heeft meegelopen
ontvangt bij binnenkomst op vrijdagavond tegen inlevering van zijn/haar stempelkaart een
medaille.
Het is de bedoeling dat kinderen onder de 12 jaar begeleid worden door een ouder of een andere
volwassene, die zich ook moet inschrijven. De school heeft hierin geen verantwoordelijkheid.
Inschrijven kan via het bijgevoegde aanmeldformulier. Lever dit compleet ingevulde formulier,
samen met het inschrijfgeld ad € 2,50 p.p., in een gesloten envelop vóór de meivakantie in bij uw
leerkracht.
Later inschrijven is ook mogelijk via:
- de website www.avondvierdaagse-stratum.nl
- op 30 mei van 19:00 – 21:00 uur bij ‘t Akkertje
- op 31 mei vanaf 18:00 uur bij de startlocatie.
Kijk voor meer informatie op de website www.avondvierdaagse-stratum.nl.
We hopen natuurlijk weer op een geweldige opkomst!
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Belangrijk om te weten:
-

Deelname is geheel op eigen risico.
Kinderen onder 12 jaar lopen onder begeleiding
van een volwassene, die zich ook moet inschrijven
Honden zijn niet toegestaan.

Het complete regelement is te lezen op
www.avondvierdaagse-stratum.nl

Inschrijfformulier
Naam deelnemer 1
Geboortedatum
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Naam deelnemer 2
Geboortedatum
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Naam deelnemer 3
Geboortedatum
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
De gegevens van eventuele extra deelnemers kunt u vermelden op de achterzijde.
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