Talismanbulletin
5 – 9 - 2017
Belangrijke data:

Maandag 12 sept.
Donderdag 15 sept.
Dinsdag 20 sept.
Donderdag 22 sept
Dinsdag 27 sept.
Donderdag 22 sept.
Woensdag 5 okt.

Studiedag. Alle kinderen vrij
Informatie avond groep 7 en 8
Informatie avond groep 1 en 2
Informatie avond groep 3 en 4
Informatie avond Breinbrekers
Informatie avond groep 5 en 6
MR vergadering
Dag van de leraar, SKPO-congres, alle kinderen
vrij

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

Tijdelijke vervanging van Mark in groep 1-2 ms
Mark Verhees staat tot 5 december op maandag in groep 3sm waar hij ook
donderdag en vrijdag staat. Vanaf 5 december werkt Sanne weer op maandag in
groep 3 sm.
Om deze reden vervangt Monique Dik tot 5 december op maandag in
groep 1-2 ms.
Schoolgids
Elk oudste kind uit het gezin krijgt een schoolgids mee naar huis. Deze gids komt
ook op de website.
Hier volgen nog enkele wijzigingen of aanvullingen:
- De nieuwe leerkracht Monique Dik staat niet in de schoolgids. Zij staat op
woensdag in groep 6M van Martijn. Monique geeft de eerste weken ook les
aan de kinderen van groep 1-2 S. op maandag.
- Vincent , onze sportdocent komt voortaan op maandag aan onze kinderen
les geven. Het naschools sporten is ook van de dinsdag naar de maandag
gegaan.
- De gymlessen van groep 8 op vrijdag zijn vanwege een organisatieprobleempje verplaatst naar de donderdag. De groepen 7 gymmen nu op
vrijdag in plaats van op donderdag.
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Verkeersveiligheid rond de school
De verkeersveiligheid rond de
school blijft een aandachtspunt.
Zodoende heeft de gemeente een
schoolzone ontwikkeld rond onze
school. We blijven samen met de
gemeente
werken
aan
het
verbeteren van de verkeersveiligheid rond de school.
De actie “De scholen zijn weer
begonnen” is ook weer gestart
met
het
doel
om
de
verkeersveiligheid rond scholen
te vergroten. Kom zoveel mogelijk
lopend of met de fiets naar school.
Dit is ook het beleid van de
verkeerscommissie van de school.
Omdat er weer een heleboel nieuwe ouders op onze school zijn gekomen herhalen
we nogmaals ons advies:
Parkeren buiten de bomenrij op
het Gerardusplein
Het advies van de
verkeerscommissie van onze school
is om zoveel mogelijk te voet of met
de fiets naar school te komen. Komt
u met de auto, parkeer deze dan
altijd op het Gerardusplein.
Zodoende blijft het in de
Seringenstraat en Begoniastraat, bij
de ingangen van de school,
overzichtelijker en dus veiliger!
Op de tekening hiernaast ziet u hoe u
het veiligst de auto kunt parkeren.
A.u.b. de auto’s buiten de bomenrij
met de voorkant richting straat, zodat
u niet achteruit hoeft te rijden.
Parkeert u dus a.u.b. niet voor de
ingang van school. Dit is niet
verkeersveilig voor de kinderen en
daarom verboden.
Wilt u het plein niet oprijden waar kinderen lopen (zie rode streep) Het is veel
veiliger om op de andere plekken het plein op te rijden. Ook vragen wij u niet te
rijden binnen de bomenrij. Dit houden we graag voetgangersgebied! Zo zorgen we
samen voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie
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De nieuwe schoolapp
Met ingang van dit schooljaar gaan we met een nieuwe
schoolapp werken, genaamd Basisonline Ouderportaal. Deze
schoolapp is veel verder doorontwikkeld dan onze oude
versie. De nieuwe is nu gekoppeld aan onze website. Met
deze app willen we de ouderbetrokkenheid en de
oudercommunicatie versterken.
U krijgt deze week een brief met instructies hoe u de app kunt
installeren en activeren. Samen met de oude schoolapp
verdwijnt ook Klasbord. Dit was de app waarmee u regelmatig
fotootjes en berichtjes van de leerkracht kreeg toegestuurd.
Dit en vele andere mogelijkheden zitten nu in de nieuwe
schoolapp. Via de app ‘BasisOnline Ouderportaa’l krijgt u
voortaan alle berichtjes en nieuwtjes uit de klas van uw kind.
Ga deze app installeren en blijf op de hoogte van alles wat in
de klas van uw kind gebeurt.

Veiligheid bij het gymmen
Sommige kinderen hebben bandjes (bijv. van de camping of festivals) om hun pols
die niet af kunnen. Dit is tijdens de gymles gevaarlijk. Bandjes die niet van de arm
kunnen worden voortaan met tape vastgemaakt.

Inleveren rapport
Voor de vakantie heeft uw kind het rapport meegekregen. De rapporten moeten
deze week weer ingeleverd zijn bij de nieuwe leerkracht. De rapporten van elk
leerjaar blijven in de map zitten. In groep 8 krijgt uw kind dan de volledige map met
alle rapporten mee naar huis. Wilt u het rapport dus weer mee teruggeven naar
school?

Contactouder
Indien u interesse heeft om contactouder te zijn van de groep van uw kind, meldt u
zich dan aan bij de leerkracht. In de schoolgids staat de rol van de contactouder
beschreven.
Adresgegevens
Op verzoek van vele ouders delen wij de klassenlijsten uit aan de kinderen van de
eigen groep. Mocht u bezwaar hebben tegen het uitwisselen van uw adresgegevens,
dan kunt u dit kenbaar maken bij Jacqueline.
Ophalen kleuters
We mogen na de vakantie weer een flink aantal nieuwe kleuters verwelkomen op
De Talisman! Het naar school brengen is toch altijd weer spannend voor ouders en
kinderen. Om het ophalen van uw kleuter(s) zo veilig en overzichtelijk mogelijk te
houden vragen wij u om achter de gekleurde stippen op het schoolplein te blijven
staan, zodat de leerkrachten en de kinderen voldoende zicht hebben op het plein.
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Halen en brengen van de kinderen groep 3 t/m 8
In principe gaan deze kinderen zelfstandig naar hun klas als de bel gaat. We
begrijpen dat het voor de kinderen in groep 3 heel spannend is! We vinden het prima
als u de eerste week nog even mee naar binnen loopt. In verband met drukte en
veiligheid op de trap en in de gangen vragen wij u dit daarna af te bouwen en de
kinderen zelfstandig naar de groep te laten gaan. Ook hier vragen wij u om bij het
ophalen van uw kind achter de gekleurde stippen op het speelplein te blijven staan
zodat het voor de leerkrachten zo overzichtelijk mogelijk blijft op het plein.
Informatie avonden
De Informatieavonden komen er weer aan. Op deze infoavonden starten wij in de
Babbelhof met een kort algemeen gedeelte. Daarna verhuist u naar de klas van uw
zoon of dochter. De leerkracht vertelt over de specifieke begeleiding en leerstof van
dat leerjaar.
Het is een belangrijke avond, omdat op deze avond wordt
verteld hoe er omgegaan wordt met bijv. werkverzorging,
differentiatie, huiswerk, omgang met elkaar, toetsen,
communicatie tussen u en de school, etc. Zet bovenstaande
data in uw agenda en zorg dat u aanwezig kunt zijn.

Programma:
Inloop 19.45 uur met koffie en thee. Om 20.00 uur start de avond in de Babbelhof.
Om 20.15 uur gaat u naar de klas van uw zoon/dochter. De avond duurt tot uiterlijk
21.15 uur.
Marathon
Er kan weer met de school gerend worden. Op zondag 9 oktober 2016 worden
tijdens de marathon van Eindhoven weer twee prestatielopen gehouden. Wij doen
daar als school aan mee en binnenkort kunt u via school inschrijven. Informatie volgt
nog.
10.00 uur > start IAK City Run 4,5 km
11.00 uur > start Minimarathon 1,5 km
In de gymlessen zal er ook goed getraind worden, maar iedereen kan nu ook zelf al
flink aan de slag. Succes met het trainen!
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Ter informatie:
Cursus typen
Leer nu supersnel blindtypen op school met leeftijdsgenootjes!
Het blindtypen is een must in deze tijd, bijna alles gebeurt tegenwoordig natuurlijk
digitaal. Het is wetenschappelijk bewezen door de Radboud Universiteit in Nijmegen,
dat zowel de taal als leerprestaties verbeteren bij leerlingen die het blindtypen op de
juiste wijze beheersen.
Op maandag 10 oktober 2016 wordt er weer gestart met een klassikale cursus
blindtypen op school voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.
Er zijn tegenwoordig talloze online typecursussen, maar om het blindtypen echt goed
te leren is er veel begeleiding nodig en natuurlijk is het dan ook nog van belang dat
degene die de leerling begeleidt kennis van zaken heeft.
De cursus wordt georganiseerd door Instituut Spijksma uit Nuenen. Zij werken met
kleine groepen en bieden niet alleen ondersteuning tijdens de lessen, maar ook
eventueel thuis via het chatsysteem wat gekoppeld is aan het typeprogramma.
Het programma is kindvriendelijk en bevat talloze letter/woordoefeningen, tests,
games en examentrainingen. Daarnaast is het prettig en motiverend om met
leeftijdsgenootjes samen te oefenen. Leren blindtypen is echt een proces wat tijd
kost en goed moet gebeuren. Hier staat Instituut Spijksma garant voor en biedt
daarom 100% diplomagarantie!
Elk kind is welkom op de cursus. Voor dyslectische kinderen zijn er evt.
aanpassingen, zoals bv. een speciaal lettertype. Doordat de klassikale lessen om de
14 dagen plaatsvinden is de huiswerkdruk lager dan bij andere cursussen en wordt
het blindtypen (en dus daarmee de snelheid/precisie) vele malen beter
geautomatiseerd!
Als u uw kind mee wilt laten doen aan deze cursus, waarbij er dus gegarandeerd
wordt dat uw kind zal slagen voor een typediploma, dan kunt u hem/haar aanmelden
via www.instituut-spijksma.nl (hier vindt u ook meer informatie over de kosten en de
lestijden). Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
Voor vragen kunt u terecht bij Heinz of Leny Spijksma op tel. 040-2832762 of
info@instituut-spijksma.nl.
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