Talismanbulletin
1 juli 2016
Beste ouders en verzorgers,
Belangrijke data:

De nieuwste berichten zijn schuin gedrukt.

maandag en dinsdag 4 / 5 juli
woensdag 6 juli
donderdag 7 juli
vrijdag 8 juli
woensdag 13 juli
donderdag 14 juli
vrijdag 15 juli
maandag 18 juli
dinsdag 19 juli

Adviesgesprekken groepen 7
Viering verjaardag leerkrachten groepen 5 en 7
Schoolreisje
Kleuters vrij
Rapport mee
Musicalavond groepen 8
Groepen 8 zijn vrij
Mogelijkheid voor een rapportgesprek
Spelletjesdag groepen 1-2 . De kleuters blijven over.
Lunch meenemen.
Sportdag groepen 3/8 Lunch meenemen.
Kennismaken nieuwe leerkrachten. Groep 8 start 10.30
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

dinsdag 19 juli
woensdag 20 juli
donderdag 21 juli
donderdag 21 juli
donderdag 21 juli
maandag 5 september

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

Vernieuwing van ons onderwijs
Op onze studiedagen van schooljaar 2015-2016 hebben we binnen het team veel
gesproken over ons onderwijs van de toekomst op De Talisman. Daarnaast heeft een
werkgroep van 10 Talismancollega’s drie workshops gevolgd over de 21e eeuwse
vaardigheden.
We weten allemaal dat de samenleving aan het veranderen is en onze kinderen
opgroeien in het digitale tijdperk. De Talisman wil de kinderen de juiste bagage
meegeven om goed te kunnen functioneren in deze steeds veranderende
maatschappij. Dit betekent dat wij ons onderwijs met ingang van het nieuwe
schooljaar gaan vernieuwen. Bij onze nieuwe visie willen we het onderzoekend leren
toe gaan passen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen
heen. Door ze te laten onderzoeken, ontdekken en problemen op te laten lossen
,verbeteren we juist de actieve betrokkenheid. (zie schema hieronder)
Andere 21e eeuwse vaardigheden die meer aan bod zullen komen zijn: creatief en
kritisch denken, digitale geletterdheid, en zelfregulering.
De vaardigheden communiceren, samenwerken (coöperatief leren) gaan we verder
uitbouwen. De sociale en culturele vaardigheden zullen geborgd worden.
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De nieuwe aanpak levert ook een bijdrage aan de persoonlijk ontwikkeling van elk
kind. De lessen geven de leerlingen. meer ruimte om hun eigen interesses en
talenten verder te ontplooien. Bij verschillende onderwerpen moeten de kinderen
nadenken over zichzelf en hun eigen leven.
In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaan we de methode Blink hiervoor gebruiken.
Deze methode werkt thematisch en dat betekent dat het vertrouwde aardrijkskundeen geschiedenisboek verdwijnt. Het vak natuur en techniek zal ook enigszins
veranderen. In de onderbouw zullen de vaardigheden ingepast worden in de thema’s
en methodes.
Het aanbod van de hoofdvakken rekenen, technisch- en begrijpend lezen en taal zal
niet veel veranderen. Waar nodig zullen verbeteringen aangebracht worden, maar
hier scoren we goed mee en zodoende willen we dit juist borgen.
In de laatste 4 schoolweken gaan wij in de bovenbouw alvast één van de nieuw
thema’s uittesten. Zodoende kunnen we goed voorbereid het nieuwe schooljaar
starten.
Op de kennismakingsavonden in september zal u ook geïnformeerd worden over
deze nieuwe werkwijze. In oktober komt er een ouder/MR avond over de 21e eeuwse
vaardigheden.
Heeft u vragen/suggesties, dan kunt u altijd terecht bij uw leerkracht of Henk
Hinsenveld

Zelfregulering is nog niet in dit schema opgenomen.
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Om te plannen in uw agenda :
Vakantierooster 2016-2017
Herfstvakantie ma 24-10-2016 t/m vr 28-10-2016
Kerstvakantie ma 26-12-2016 t/m vr 06-01-2017 ( en 23 dec vrij )
Voorjaarsvakantie ma 27-02-2017 t/m vr 03-03-2017
Paasvakantie inclusief goede vrijdag vr 14-04-2017 t/m ma 17-04-2017
Meivakantie ma 24-04-2017 t/m vr 05-05-2017
Hemelvaart do 25-05-2017 t/m vr 26-05-2017
Pinkstervakantie ma 05-06-2017 t/m vr 09-06-2017
Zomervakantie ma 17-07-2017 t/m vr 25-08-2017

Kleutervrije dagen en studiedagen schooljaar 2016-2017
De kleutervrije dagen en studiedagen voor het schooljaar 2016-2017 zijn ook
bekend.
Kleutervrije dagen: 30 september,8 november, 25 november, 27 januari, 24 maart,
30 juni.
Studiedagen ( alle leerlingen zijn dan vrij ):12 september, 5 oktober, 6 december, 23
december, 6 februari, 6 maart, 24 mei en 14 juli.
Continurooster tot 14.00 uur op vrijdag 24 febr. ( carnaval)

Kennismakingsavonden nieuwe schooljaar 2016-2017
Om alvast te noteren:
De kennismakingsavonden in het nieuwe schooljaar zijn gepland op:
Donderdag 15 september voor de groepen 7 en 8
Dinsdag 20 september voor de groepen 3 en 4
Donderdag 22 september voor de groepen 1 en 2
Dinsdag 27 september voor de groepen 5 en 6
Een uitnodiging voor de individuele kennismaking/ 10 min. gesprekken, kun u
verwachten voor 10 oktober of 13 oktober 2016.
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Informatie schoolreisje donderdag 7 juli
Op donderdag 7 juli a.s. is het weer zover en gaan we op schoolreisje!
Hier volgt alvast wat meer informatie over de – voor veel kinderen – leukste dag van
het schooljaar. 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. Hier hebben we als Talisman al diverse keren hele
leuke schoolreisjes gehad en deze bestemming staat nog altijd hoog op het
wensenlijstje bij veel kinderen. Lees voor een goed verloop van de dag onderstaande
informatie even aandachtig door!
Algemeen
* Omdat op de dag van het schoolreisje alle bussen op het kerkplein moeten
parkeren is het nog eens extra van belang om het plein zoveel mogelijk vrij te
houden. Dus parkeer aan de zijkant van het plein of buiten het plein.
* Bij het ophalen van de kinderen aan het einde van de dag is het rondom de bussen
altijd een drukte van belang. Loop daarom niet naar de bus maar vang de kinderen
op voor de kerk. Dan blijft er ruimte rondom de bussen en is het ophalen wat
overzichtelijker.
* Wanneer uw kind last heeft van wagenziekte is het verstandig uw kind van te voren
een reispilletje te geven en eventueel een plastic zakje + schoon shirtje.
* Neem een lunchpakketje mee en zorg voor voldoende drinken. Het liefst in een
plastic flesje zodat je deze met water weer kunt vullen als het erg warm is.
* Neem een regenjas mee bij slechte weersvoorspelling.
* Zorg voor een makkelijke (rug)tas met naam erop
* Smeer de kinderen bij mooi weer goed in met zonnebrand.
* Laat je fiets indien mogelijk thuis want er is weinig toezicht op school deze dag.
* Bij calamiteiten op de dag van het schoolreisje kunt u naar school bellen nr: 040
2112316 of rechtstreeks naar Henk: 06-25407532
* Kinderen die na het schoolreisje nog naar de BSO van Korein gaan, worden op het
Gerardusplein door medewerkers van Korein opgevangen. Zit uw kind bij een andere
BSO, vergeet dit dan niet te regelen.
* Neem heel veel goede zin mee !!!!!

Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

De Hooiberg (groepen 1 en 2)
* Alle kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht.
* De bussen naar De Hooiberg vertrekken vanaf 8.45 uur vanaf het kerkplein. Rond
de klok van 15.00 uur (zonder files) worden de groepen 1 en 2 weer terug verwacht
op het kerkplein.
* De kinderen van de Talisman zijn alleen in De Hooiberg. Zij dragen een polsbandje
met daarop een telefoonnummer voor eventuele noodgevallen.
BillyBird Hemelrijk (groepen 3 en 4) en Toverland (groepen 5 t/m 7)
* Alle kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht.
* De bussen naar BillyBird Hemelrijk en Toverland vertrekken rond 9 uur vanaf het
kerkplein. Rond de klok van 17.00 uur (zonder files) worden de groepen 3 tot en met
7 weer terug verwacht op het kerkplein.
* De groepen 3 en 4 lopen onder begeleiding in groepjes door BillyBird Hemelrijk. De
groepen 5, 6 en 7 lopen zelfstandig in groepjes door Toverland.
* Alle kinderen krijgen een oranje polsbandje met daarop een telefoonnummer voor
eventuele noodgevallen. Het is daarom niet nodig het Talisman shirt te dragen
tijdens het schoolreisje, maar het mag natuurlijk wel! Kinderen nemen zelf geen
mobiele telefoon mee tijdens de schoolreis.
* Uiteraard is er toezicht in het park en is er een centrale plek waar kinderen naar toe
kunnen komen.
* De kinderen lopen met hun tas door het park dus zorg voor een gemakkelijk
(rug)tasje met de naam erop.
* Ouders van de groepen 3 en 4 ontvangen van de contactouders een mail om te
inventariseren wie graag wil helpen tijdens het schoolreisje en zich aan te melden als
begeleider van een groepje. Wanneer er meer aanmeldingen binnen komen dan dat
er nodig zijn, loot de leerkracht.
* De kinderen gaan in Toverland niet het water in dus zwemspullen zijn NIET nodig!
Wij zijn er bijna klaar voor dus wat ons betreft kan het aftellen beginnen! Heb je
vragen? Stel ze aan de leerkracht. Wij wensen alle kinderen alvast een heerlijke dag!
De schoolreiscommissie
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Laatste schoolweek 18 t/m 21 juli
We proberen van de laatste schoolweek altijd een leuke afsluiting van het schooljaar
te maken.
De voorlopige invulling is als volgt:
Maandag 18 juli :
De groepen 1-2 gaan in de ochtend naar de Genneperparken. In de middag
spelletjes in de eigen klas. Normale schooltijden.
De groepen 3-4-5 krijgen een muziekworkshop verzorgd door CKE met Cajons of
trombones ( Mr.PBone ) en zij gaan muziekinstrumentjes maken met de eigen
leerkracht. Normale schooltijden.
De groepen 6-7-8 gaan een vlot maken in de ochtend en in de middag gaan we de
vlotjesrace houden in de Genneperparken. Zie ook de extra info in dit bulletin.
Normale schooltijden
Dinsdag 19 juli :
De groepen 1-2 hebben een spelletjesdag. Zij hoeven geen fruit mee te brengen,
maar wel een lunch want iedereen blijft kosteloos over. De kinderen mogen verkleed
komen als cowboy of indiaan. Ophalen om 15.00 uur op het schoolplein.
De groepen 3 t/m 8; sportdag. Zie de info in dit bulletin.
Woensdag 20 juli :
Kennismaking met de nieuwe groepen en leerkrachten.
Ontvangst nieuwe leerlingen in de Babbelhof vanaf 8.20 uur
De NIEUWE groepen 1-2 worden ontvangen in de Babbelhof en naar de klassen
gebracht met de ouders, vanaf 8.20 uur.
De NIEUWE groepen 3 wachten op het speelplein totdat omgeroepen wordt dat zij
naar de nieuwe leerkracht mogen gaan. Deze leerkrachten staan op het plein en
nemen de kinderen mee naar de klas om kennis te maken.
De NIEUWE groepen 4 t/m 8 blijven op het plein. Daar volgt de uitleg van het
fotospel dat zij op het plein gaan spelen. Na afloop van dit fotospel gaan deze
groepen bij de NIEUWE leerkracht staan en gaan zij in de klas kennismaken.
Na de pauze gaat iedereen weer naar de eigen klas. Normale schooltijden.
Donderdag 21 juli:
Laatste schooldag. Normale schooltijden.
De groepen 1-2-3 kijken naar de voorstelling van de toneelgroep verzorgd door
ouders.
De groepen 4 t/m 8 gaan het Cluedo spel spelen in de ochtend. Uitleg voor de
kinderen volgt. Daarna opruimen van de klas
In de middag uitglijden van de kleuters van de groepen 2 ( info zie vorig bulletin )
En we gaan vanaf 14.15 uur afscheid nemen van de groepen 8 op het schoolplein.
We zingen de groepen 8 toe met het vernieuwde schoollied. U bent allen hierbij
uitgenodigd. Wij verzoeken u wel om achter de leerlingen op het schoolplein te gaan
staan. Natuurlijk mag u voor een foto van uw eigen kind even een stapje naar voren
doen.
Na afloop gaan ALLE leerlingen even terug naar de eigen klas om afscheid te nemen
van de eigen leerkracht. De groepen 1-2 worden om 15.00 uur opgehaald in de eigen
klas. Vergeet niet om alle spullen van de kapstok mee te nemen en eventueel bij de
gevonden voorwerpen te kijken.
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Om 15.00 uur begint dan de ZOMERVAKANTIE !

Grote vlotjesrace in de laatste schoolweek (voor groep 6, 7 en 8)
Op maandag 18 juli gaan de groepen 6, 7 en 8 vlotten bouwen en te water laten!
In de ochtenduren gaan de kinderen in groepjes een vlot bouwen. ’s Middags gaan
we met de groepen naar het Genneperpark en nemen het dan tegen elkaar op in een
race op het riviertje de Tongelreep.
De gebouwde vlotten hebben een maximale oppervlakte van 100 x 100 cm (kleiner
mag ook…). Omdat het een wedstrijd is wordt er niet alleen gekeken naar het snelste
vlot maar ook welk vlot het mooiste, creatiefste of origineelste is.
Voor de vlotten mogen de kinderen allerlei materialen gebruiken. Hierbij denken we
aan hout, pvc, plastic flessen, jerrycans, piepschuim, spijkers, tiewraps, tape etc. Ook
hebben we gereedschap nodig. We maken gebruik van materialen die binnen de
school aanwezig zijn maar we willen u vragen om uw zoon/dochter ook spullen van
thuis mee te laten nemen. Als u uw kind eigen gereedschap mee laat nemen, zorg er
dan voor dat dit duidelijk gemerkt is.
Succes met het opsparen van materialen !!

Optionele rapportgesprekken maandag 18 juli
Op woensdag 13 juli gaan de rapporten mee. We hebben geen gesprekken
ingepland voor iedereen, maar willen u wel de gelegenheid geven om met de
leerkracht te spreken indien u dat wenst.
Wilt u een gesprek aanvragen voor maandag 18 juli, dan kunt u zelf contact
opnemen met de betreffende leerkracht .
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Sportdag

Sportdag 19 juli 2016
voor groep
Beste kinderen, ouders/verzorgers,
Op dinsdag 19 juli 2016 hebben we weer een super sportdag georganiseerd voor alle
kinderen uit groep 3 t/m 8. In de ochtend vinden de individuele sportactiviteiten
plaats. Ieder kind krijgt hiervan een diploma. Vervolgens strijden in de middag de
parallelgroepen per leerjaar tegen elkaar om een wisselbeker.
De dag wordt geopend met een gezamenlijke warming-up en afgesloten met een
spetterende wedstrijd tussen de leerlingen van groep 8 en leerkrachten/begeleiders.
En ten slotte is er natuurlijk de prijsuitreiking!
Hierbij een aantal aandachtspunten:
- De kinderen komen op eigen gelegenheid naar het adres van de sportdag: het
St. Joriscollege aan de Roostenlaan 296. Volg daar de pijlen naar het
sportveld. De kinderen moeten daar ook weer worden opgehaald.
-

De sportdag begint om 08:35 uur en eindigt om 14:45 uur. Wanneer de
kinderen met de auto worden weggebracht /opgehaald dan kunt u parkeren bij
de school of eventueel parkeren tegenover de school op de parkeerplaats van
Sportpark de Heihoef.

-

Wanneer de kinderen en de begeleiders van de sportdag met de fiets komen,
dan adviseren we om niet de grote fietsenstalling aan de rechterkant van het
St. Joriscollege te gebruiken, maar kunnen de fietsen links van het gebouw in
de stalling worden geplaatst. Volg de borden naar de fietsenstalling voor de
Talismankinderen.

-

Kinderen verschijnen in hun Talisman T-Shirt, een sportbroek en
sportschoenen (eventueel reserve kleding meenemen afhankelijk van het
weer ).

-

Kinderen moeten een lunchpakket meenemen en voldoende drinken. Er
worden dit jaar geen waterflesjes uitgedeeld, het is wel mogelijk om
meegenomen flesjes na te vullen met water.

-

Kinderen graag thuis al insmeren bij erg zonnig weer.

-

Kinderen moet zich melden bij hun juf of meester die hen opwacht bij het
klassenbordje op het sportveld. Benieuwd wie de wisselbeker heeft
gewonnen? Kom dan rond 14:40 uur kijken naar de prijsuitreiking!
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-

Gaat uw kind die dag naar de voor en/of naschoolse opvang, communiceer
hier dan tijdig over met opvang en leerkracht. Wij nemen ook contact op met
de opvang om misverstanden te voorkomen.

-

EHBO post is aanwezig.

-

Ouders die zich als begeleider hebben aangemeld krijgen in de loop van
volgende week uitgebreide informatie over de sportdag.

Wij wensen iedereen veel plezier en laten we dit met zijn allen tot een groot
succes maken!
Let op: Bij slecht weer hoort u via de leerkracht van uw kind dat de sportdag niet
doorgaat, uiterlijk maandag 18 juli om 15:00 uur. Bij geen bericht gaat de
sportdag dus gewoon door.
Tot dinsdag 19 juli,
De sportdagcommissie: Riëtte, Claire, Dinie, Lonneke, Paul, Erik, Twan en David
.

Zomerlezen
Nog even en het is weer zomervakantie! Tijd voor zon, zee, dagjes uit en
… lekker een boek lezen? Helaas schiet dat laatste er nog wel eens bij in.
Dat is jammer, want kinderen die tijdens de zomervakantie bijna niet
lezen, lopen de kans maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug te vallen in hun
leesontwikkeling. Daarom is lezen in de zomervakantie zo belangrijk.
Lezen in de zomervakantie wordt nu extra gemakkelijk gemaakt! Kinderen
kunnen boeken van de Bibliotheek op School langer lenen en ze kunnen
gratis gebruik maken van de Vakantiebieb-app!
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Extra lang boeken lenen van de Bibliotheek op School
In de Bibliotheek op School kunnen kinderen vanaf maandag 4 juli
maximaal 5 boeken lenen tot maandag 12 september. Na de vakantie is
er dus nog even tijd om de boeken weer bij elkaar te zoeken en op school
in te leveren.
Zien wat er geleend is? Met het pasnummer van de Bibliotheek op schoolpas kan er op de website van de bibliotheek ingelogd worden bij “Mijn
bibliotheek”. Daar is te zien wat er is geleend en wanneer het weer
ingeleverd moet worden. Ook kunnen de boeken verlengd worden en kan
er een e-mailadres opgegeven worden. Naar dit e-mailadres wordt een
herinnering gestuurd als de boeken bijna ingeleverd moeten worden. Op
school kunnen de kinderen hun pasnummer noteren op een handige
boekenlegger. Daar staat ook op hoe er ingelogd kan worden op “Mijn
bibliotheek” via de website: www.bibliotheekeindhoven.nl

De VakantieBieb-app
Lezen in de zomervakantie kan ook digitaal, met de gratis VakantieBiebapp van de Bibliotheek. Vanaf 1 juni opent de VakantieBieb voor de jeugd
en vanaf 1 juli is het volledige leespakket (dus ook voor volwassenen!)
beschikbaar. Zo kunnen e-books gelezen worden op een tablet of
smartphone. Probeer het eens uit! De VakantieBieb-app is beschikbaar in
een Android en een iPhone/iPad-versie, via Google Play en de App Store of
ga naar www.vakantiebieb.nl. De VakantieBieb blijft open tot en met 31
augustus.

Belangrijke data voor de schoolbieb
-

Vanaf maandag 4 juli: vakantieboeken lenen, maximaal 6 per
leerling
Uiterlijk maandag 12 september: de geleende vakantieboeken
inleveren
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