Talismanbulletin
14-9-2017
Belangrijke data:

Donderdag 15 sept.
Dinsdag 20 sept.
Donderdag 22 sept
Dinsdag 27 sept.
Donderdag 22 sept.
Woensdag 5 okt.
Zondag 9 okt.

Informatie avond groep 7 en 8 vanaf 19.45 u inloop
Informatie avond groep 1 en 2 vanaf 19.45 u inloop
Informatie avond groep 3 en 4 vanaf 19.45 u inloop
Informatie avond Breinbrekers start 19.30 uur
Informatie avond groep 5 en 6 vanaf 19.45 u inloop
MR vergadering Deze avond wordt verplaatst
Dag van de leraar, SKPO-congres, alle kinderen vrij
Marathon: Minimarathon en Cityrun voor alle kinderen
Schrijf je nu in!

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

Informatieavond Breinbrekers! Donderdag 22 september
In het vorige Talismanbulletin heeft u kunnen lezen dat er dit jaar ook een
informatieavond is gepland voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan de
Breinbrekers. (meerbegaafden)
De informatieavond is op donderdag 22 september van 19.30 tot 20.15 uur in het
lokaal van juf Karin (groep 5).
We hebben ervoor gekozen om het vóór de informatieavond van groep 3 en 4 te
doen, zodat ouders, die kinderen in deze groepen hebben, om 20.15 uur kunnen
aansluiten bij de groep van hun kind!
Op deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht van de Breinbrekers, Marlies
Garritsen en hoort u wat er zoal gedaan wordt in de tijd dat uw kind bij de
Breinbrekers is.
Hopelijk tot dan!!
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Stagiaires op de Talisman
We hebben dit schooljaar weer een aantal stagiaires in verschillende groepen.
Van de opleiding onderwijsassistent is dit:
in groep 1-2c Melissa Wulms
in groep 3d
Serve Durnali
In groep 6pw Salsabil Khottour
Van de Fony’s Pabo is dit:
In groep 1-2r Marissa lambrechts
In groep 1-2s Samantha van Velzen
In groep 3d Sophie vd Linden
In groep 6m Paula Romaniszijn
In groep 8m Kirthy Thurairajah

Naar binnen brengen van kleuters
Vanaf 8.20 uur is de leerkracht in de groep aanwezig en kunt u uw kleuter naar de
klas brengen. We vragen u om uw aanwezigheid in de groep kort te houden zodat de
leerkracht goed overzicht houdt in het lokaal.
Oudere broertjes of zusjes blijven op de speelplaats en mogen pas naar binnen als
de bel gaat.
Alle leerlingen vanaf groep 3 gaan alleen, zonder ouders, naar binnen omdat het
anders echt te druk is in de gangen en op de trappen.

Marathon 9 oktober

(schrijf je deze week nog in)

Op zondag 9 oktober gaan wij als spilcentrum meelopen met de Minimarathon van
1,5 km of de City Run van 4,5 km.
Bij de leerlingen van groep 1, 2 en 3 moet een ouder/verzorger als begeleider
meelopen. Bij de groepen 4 t/m 8 vinden wij dit wegens de grote drukte eveneens
raadzaam. De school is op deze dag aanwezig, maar draagt geen
verantwoordelijkheid voor de kinderen.
De kosten zijn:

1,5KM €4,-

4,5KM €6,-

Training:
Enkele ouders gaan samen met een aantal teamleden, leidsters van Korein en
ervaren looptrainers twee trainingen verzorgen. Kinderen die met dit spektakel
meedoen, kunnen deze trainingen gebruiken om zondag 9 oktober goed aan de start
te verschijnen. Neem op vrijdag 23 september sportkleding en goede loopschoenen
mee naar school. We trainen die dag van 14.00u tot 15.00u. De kinderen die niet
meelopen hebben op dit tijdstip een andere creatieve les.
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Let op! De training van 30 september is van 15.30u tot 16.30 in het parkje naast de
kerk ( we verzamelen in het parkje). De aanwezigheid is uiteraard vrijwillig, maar het
belooft erg leuk te worden.
Wij zoeken nog hulpouders voor de trainingen. Meld je hiervoor aan bij meneer Daan
of meneer Mark.
De kleuters nemen niet deel aan de trainingen. Zij trainen met de juf of meester
tijdens het buitenspelen.
Betaling en aanmelden.
Vul het onderstaande strookje in en lever dit in bij de eigen juf of meester. Ook
betalen moet direct bij de juf of meester. Zorg ervoor dat u gepast betaalt.
Iedereen die voor maandag 19 september niet betaald heeft, kan niet met de
school meedoen.
Indien u meer informatie over de marathon wilt, kunt u terecht op de site van de
Eindhovense marathon, www.marathoneindhoven.nl, of op onze eigen site
www.detalismanrent.nl
Mocht u vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw
kind en/of Daan Janssen en Mark Verhees. Er volgt nog informatie over 9 oktober
zelf.
Sportieve groet,
Namens de sportcommissie
Mark Verhees, Daan Janssen, Siham el Bouhali en Marinda Kuijpers
___________________________________________________________________

Naam
kind:____________________________groep:__________
Naam begeleider:______________________________________
(ook de begeleider moet betalen).

Afstand:

O 1,5 KM (€4,-)

O 4,5KM (€6,-)

Lever dit strookje in bij de leerkracht van uw eigen kind.
(Op de balie in de school liggen losse strookjes voor ouders die geen printer tot hun
beschikking hebben).
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Een bericht van het activiteitenbestuur:
De school is weer begonnen en meteen ook weer actief in het jaarprogramma van
het activiteitenbestuur. Wij zorgen ervoor dat er diverse commissies weer enthousiast
aan het werk kunnen met u als ouders. Een school en activiteiten begint niets zonder
ouders. Dus doen wij ook dit jaar weer een beroep op u als vrijwilliger om al die
activiteiten mogelijk te maken. Vorige week is daar een formulier voor meegegeven
aan uw kind. Hopelijk komen er veel reacties binnen. U kunt het formulier op school
inleveren bij de balie in de activiteitenbox.
U begrijpt dat wij zonder de ouderbijdrage deze activiteiten niet kunnen
organiseren. Deze week krijgt u via uw kind een envelop met daarin de factuur om
de ouderbijdrage te betalen. Wij zouden het erg op prijs stellen als u voor 1
november de bijdrage wilt overmaken. De Sinterklaas en kerstcommissie moeten
namelijk al snel aan het werk vanwege een korte tijdsduur tot deze feestdagen.
Groetjes: Martijn, Marieke, Nanja, Monique, Jacqueline en Joep.
Missie in de klas
Samen leren samenleven vinden wij belangrijk op De Talisman. We willen dat de
school een plek is waar ieder kind zich thuis voelt. We willen kinderen leren met
elkaar op te trekken. In het begin van het schooljaar staan alle leerkrachten samen
met de kinderen stil bij de missie van de klas. ‘Hoe gaan we met elkaar om?’ is de
vraag die hierbij centraal staat. Er zijn ontzettend mooie en belangrijke afspraken met
elkaar bedacht die in elke klas terug te vinden zijn. Hier volgt alvast een voorproefje
van enkele klassen. Tijdens de infoavond kan je de missie van de klas van jullie
eigen kind(eren) bewonderen!
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Sportinstuif

sportformule.nl

Maak nu kennis met verschillende sporten en leuke
spellen bij jou in de buurt! Elke week organiseert
Sportformule een Sportinstuif voor basisschoolleerlingen
van groep 3 t/m 8. Dit doen we samen met
sportverenigingen, sportaanbieders, wijkteams, scholen,
studenten, Lumens en Wij Eindhoven.
Er is sprake van een vrije inloop dus je hoeft je niet aan
te melden en je kunt gerust later komen. Je betaalt ter
plekke, maar € 0,50 per keer. Elke maand verandert het
aanbod en doe je mee met andere sport- en
spelactiviteiten. Vergeet je sportkleding of makkelijk
zittende kleding niet.

Feestelijke aftrap
De allereerste sportinstuif trappen we af met een feestje.
Leef je uit op de stormbaan, spring je suf op het
springkussen of schud je lichaam los op de muziek van de DJ. Natuurlijk zijn er ook
sport- en spelactiviteiten.

Meer infomatie
Wil je weten wat je deze maand gaat doen bij de Sportinstuif? En
wie de Sportinstuif coördineren? Bekijk de achterkant van deze
flyer of ga naar sportformule.nl/sportinstuif.
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Eindhoven sport
Van 20 september t/m 6 oktober maak je kennis met:
voetbal, tennis, beachspelen, zeskampspelen en de
voorbereiding op de marathon van Eindhoven.
Sportpark Dommeldal (voetbalvereniging Gestel)
Elke dinsdag
20 en 27 september en 4 oktober van 15.00 tot 17.00 uur
Coördinator: Vincent van den Groenendaal tel: 06 25 22 00 73
Sportcomplex Eindhoven-Noord
Elke woensdag
21 en 28 september en 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Verzamelen bij de sportvelden van korfbalvereniging DSC
Coördinator: Jasper van Hoof tel: 06 11 90 38 46
Sportpark Strijp
Elke woensdag
21 en 28 september en 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur
Verzamelen bij de sportvelden van voetbalvereniging Brabantia
Coördinator: Jasper van Hoof tel: 06 11 90 38 46
Sportpark ’t Bokt (Woensel-Noord)
Elke donderdag
22 en 29 september en 6 oktober van 15.00 tot 17.00 uur
Verzamelen bij de sportvelden van voetbalvereniging Unitas’59
Coördinator: Peter Snoek tel: 06 31 49 43 13
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