Talismanbulletin
10 juni 2016
Beste ouders en verzorgers,
Belangrijke data:

De nieuwste berichten zijn schuin gedrukt.

woensdag 15 juni
maandag 20 juni
donderdag 30 juni
maandag en dinsdag 4 / 5 juli
woensdag 6 juli
donderdag 7 juli
vrijdag 8 juli
woensdag 13 juli
donderdag 14 juli
maandag 18 juli
dinsdag 19 juli
dinsdag 19 juli
donderdag 21 juli
donderdag 21 juli
donderdag 21 juli
maandag 5 september

verjaardag leerkr. groepen 8 let op nieuwe datum !
Junivakantie 20 t/m 24 juni
Viering verjaardag groep 1-2 Rogier
Adviesgesprekken groepen 7
Viering verjaardag leerkrachten groepen 5
Schoolreisje
Kleuters vrij
Rapport mee
Musicalavond groepen 8
Mogelijkheid voor een rapportgesprek
Spelletjesdag groepen 1/2
Sportdag groepen 3/8
Vanaf 13.15 u. uitglijden kleuters groepen 2
Vanaf 14.15 u. afscheid van de groepen 8
15.00 uur START ZOMERVAKANTIE
Eerste schooldag nieuwe schooljaar

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

Sportdag
Vergeet u zich niet aan te melden als hulpouder voor de sportdag op 19 juli ?
Dit kan via het e-mailadres : sportdagtalisman@gmail.com

Uitglijden kleuters groepen 2
Op de laatste schooldag van dit jaar “glijden de oudste kleuters uit van groep 2 naar
groep 3” Dit is te volgen vanaf de speelplaats.
Vanaf 13.15 uur bent u als ouder van harte welkom om te komen kijken .
We kunnen geen precieze tijd aangeven waarop elke groep aan de beurt is, maar de
volgorde is als volgt;
Groep van Susanne/Mark , Stephany, Ruth/Marieke, Carla/Petrie, Myrthe, Nynke en
Rogier/Marijn
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Verkeersexamen groepen 7
We mogen alle kinderen van de groepen 7 feliciteren met het behalen van hun
verkeersexamen .Goed gedaan ! En nu maar veilig blijven fietsen.

.

Fietsen op slot zetten
Helaas is er laatst een fiets gestolen uit het fietsenrek op school. Deze fiets stond
niet op slot.
Niet alles is te voorkomen, maar we kunnen het de dieven wel moeilijker maken door
alle fietsen op slot te zetten.

Afscheid Sabine Meulendijks, groep 4 S
Beste ouders,
Ik ga aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van basisschool de Talisman
en geef het stokje door aan juf Sanne Aben. Ik heb hier met heel veel plezier op
school gewerkt en vertrek daarom met een dubbel gevoel. Het leuke nieuws is dat ik
ga samenwonen. In de zomervakantie verhuis ik naar Hoofddorp en heb daar ook al
een baan in de plaats Kudelstaart waar ik ook veel zin in heb.
Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de fijne tijd die ik hier heb gehad en zal de
Talisman met fijne collega’s gaan missen.
Met vriendelijke groet,
Sabine
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Mijn Kind Online
We leven in een steeds meer digitaliserende wereld. Overal hebben we toegang tot
het internet en overal zijn apparaten aanwezig waarmee we online kunnen gaan.
Tv's, laptops, tablets, telefoons, etc.
Uw kind komt hier ook aan de lopende band mee in aanraking. Vanaf volgend
schooljaar gaan we nog meer aandacht besteden aan de digitale wereld en hoe je je
daarin als kind moet redden.
Omdat we ook weten dat er een oerwoud aan apps (ook steeds meer educatieve
apps) te vinden is, willen we deze brochure onder uw aandacht brengen.
Hoe maak je onderscheid tussen wat goed is, en wat niet? Mijn Kind Online, een
website van Kennisnet, zet in deze publicatie 125 goede en leerzame apps en sites
voor kinderen tussen 4 en 12 jaar op een rij.
Op http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures kunt u de brochure terug vinden of
direct downloaden als u hier klikt.

Schoolkamp groepen 8
Het schoolkamp is weer voorbij .De kinderen kwamen natuurlijk moe en soms ook
hees weer naar huis. Hoewel er slecht weer voorspeld was viel het uiteindelijk toch
mee. De stortbui op woensdagavond was wel spectaculair . Lekkage in het “casino”
was het gevolg. Maar dat hadden maar weinigen in de gaten. De roulette liep
gewoon op volle toeren en Steven was de grote winnaar met zijn verdiende
miljoenen. Vervelende juffen die met pannen de kinderen wekten, een griezelige
spooktocht, een leuke zwemdag en heerlijk eten. Kortom een geweldig kamp met
dank aan de vrijwilligers !

Steven was de grote winnaar van het casino. Gijs en Semih in actie
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Gala kleding en een drankje.

Wat een spanning…….

Generalist van De Talisman
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 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
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Bedankt voor de sponsoring
We willen Rebel Transport hartelijk bedanken voor de sponsoring van de spelletjes
dag van de kleuters.
Ook bedanken wij Streekpoelier Swinkels voor de kip en de eieren voor het
schoolkamp
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