Talismanbulletin
13 mei 2016
Beste ouders en verzorgers,
Belangrijke data:
maandag 16 mei
dinsdag 17 mei
woensdag 18 mei
woe 18 mei en do 19 mei
donderdag 19 mei
vrijdag 20 mei
dinsdag 24 mei
donderdag 26 mei
donderdag 26 mei
vrijdag 27 mei
dinsdag 31 mei
donderdag 2 juni
vrijdag 3 juni
maandag 6 juni
vrijdag 10 juni
maandag 20 juni
donderdag 7 juli
dinsdag 19 juli

Tweede Pinksterdag . Alle kinderen vrij.
Studiedag “21ste eeuwse vaardigheden”. Alle kinderen vrij.
Stratumse kermis 18-22 mei . Niet parkeren op het plein.
Workshops poppenspel voor de kleuters
Open podium 8b 6d 4nm 3sm 1-2r
Open podium 8m 6m 5mw 3n 1-2su 1-2n
Poppenvoorstelling bij cke voor de kleuters
Open podium 7cb 6tr 5b 4vb 1-2st 1-2rm
Fietscontrole groep 7
Open podium 7cv 5k 4s 3d 1-2cp 1-2m
Kamp groep 8
31 mei t/m 3 juni
Verkeersexamen groep 7
Creamiddag groepen 3 en 4 kleuters vrij
Start toetsweken
Creamiddag groepen 5-6
Junivakantie 20 t/m 24 juni
Schoolreisje
Sportdag

e-mail perikelen
In verband met problemen bij onze web provider hebben niet alle ouders het vorige
Talismanbulletin ontvangen. Ook zijn andere mails niet altijd goed aangekomen.
Vandaar dat we in dit extra bulletin een aantal berichten herhalen.

Vakantierooster 2016-2017
Voor het nieuwe schooljaar zijn de volgende vakantiedagen bekend.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie inclusief goede vrijdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

ma 24-10-2016
ma 26-12-2016
ma 27-02-2017
vr 14-04-2017
ma 24-04-2017
do 25-05-2017
ma 05-06-2017
ma 17-07-2017

t/m vr 28-10-2016
t/m vr 06-01-2017
t/m vr 03-03-2017
t/m ma 17-04-2017
t/m vr 05-05-2017
t/m vr 26-05-2017
t/m vr 09-06-2017
t/m vr 25-08-2017

De vrije dagen voor de kleuters worden later bekend gemaakt
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Tijdelijke directiewisseling op De Talisman ( herhaling van bericht )
Marieke Loeffen, adjunct directeur van de bovenbouw is vorige week benaderd door
het SKPO-bestuur om als tijdelijk directeur, de Wethouder van Eupen basisschool
te leiden. De directeur daar is tot de zomervakantie afwezig. Marieke krijgt zo een
hele mooie kans om een keer op een andere school leiding te geven. Na de
zomervakantie komt ze terug naar De Talisman. Dit betekent dat wij intern de
directietaken gaan verdelen.
Deze tijdelijke directiewisseling van Marieke Loeffen valt samen met het einde van
mijn interim-directeurschap. Zoals u weet ben ik naast directeur op De Talisman
momenteel voor 2,5 dag interim-directeur op basisschool De Troubadour. Deze
school heeft vorige week een nieuwe directeur benoemd en dat betekent dat ik na
1 1/2 jaar de Troubadour ga verlaten en fulltime terug kom naar De Talisman. De
directie zal dus tot de zomervakantie bestaan uit Angelique Lenders en Henk
Hinsenveld met ondersteuning van Marga Reijnders.
Marga Reijnders leerkracht van groep 6M , 7C en 8M gaat op vrijdag (in plaats van
lesgeven voor de groep van Mijke) verschillende directietaken overnemen van
Marieke. Hierdoor gaat Karin van Lanen, leerkracht van groep 5K, op de vrijdag
groep 8 M begeleiden. Eline Sijbers neemt op vrijdag haar eigen groep 5K onder
haar hoede. Een paar taken van Marieke zullen doorschuiven naar verschillende
collega's.
Wij zijn erg tevreden met deze aanpassingen/oplossingen en waarderen de
flexibiliteit van alle medewerkers.
Henk Hinsenveld

Poppenvoorstelling groepen 1-2
Eén van de activiteiten die deel uitmaken van het programma (Regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit) voor de groepen 1 en 2 is de special ‘Podiumkunst’.
Groepen 1 en 2 gaan de voorstelling ‘Een ei met een staartje” zien door Ila van der
Pouw.
De voorstelling staat gepland op dinsdag 24 mei 2016 om 10.30 en 13.30 uur.
Locatie: Theaterzaal van CKE, Stratumsedijk 22.
De kinderen worden met bussen vervoerd.
In de week ervoor krijgen de kinderen een workshop poppenspel.
Deze zijn gepland op woensdag 18 mei en donderdag 19 mei.
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Stratumse Kermis
In verband met de kermis,18-22 mei, kunt u uw auto niet parkeren op het plein.
Wij verzoeken u dan ook, zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.
Schoolreisje 7 juli
Op donderdag 7 juli is het weer zover en gaan we op schoolreisje!
De groepen 1 en 2 gaan naar De Hooiberg in Bladel: volop binnen en buiten
speelplezier.
De groepen 3 en 4 gaan naar BillyBird Park Hemelrijk te Volkel.
Voor de groepen 5 tot en met 7 hebben we als bestemming een oude bekende
gekozen: Toverland in Sevenum.
Wij hebben er nu al super veel zin in! Meer informatie volgt.
Sportdag dinsdag 19 juli
De leukste sportdag van het jaar vindt dit jaar wederom plaats in de laatste schoolweek, op
dinsdag 19 juli. Voor degene die wil meehelpen: noteer de datum alvast in uw agenda. De
informatie over hoe u zich hiervoor kunt aanmelden volgt binnenkort.

Leren programmeren/ coderen ?
De bibliotheek organiseert activiteiten m.b.t. programmeren/coderen voor kinderen
De speciale Coderdojo in het PSV stadion is waarschijnlijk erg populair en dus verwachten
we veel aanmeldingen. Er is echter beperkt plaats, dus vol is vol. De ouders kunnen de
kinderen individueel aanmelden. Deelname is gratis, dus iedereen kan in principe meedoen.
Kinderen die geen laptop hebben kunnen zelfs ter plekke een laptop lenen. Aan ouders die
meekomen is ook gedacht. Voor hen is er tijdens de workshop een overblijfmogelijkheid met
koffie/thee in de unieke embience van het PSV stadion.
Algemene info: Coderdojo is een initiatief ontstaan in Ierland. Er zijn inmiddels wereldwijd ca
1000 coderdojo’s, waar kinderen in de leeftijd van 7-17 jaar kennis kunnen maken met
programmeren. Coderdojo draait geheel op vrijwilligers die zelf gek zijn van programmeren.
Sinds kort is er ook in de Bibliotheek Eindhoven een maandelijkse Coderdojo.
Voor meer info zie www.coderdojo.nl

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