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Belangrijke data:

Donderdag 13 okt
Vrijdag 14 okt.
Maandag 17 okt.
Donderdag 20 okt.
Vrijdag 21 okt
Ma 24 t/m 28 okt.
Woensdag 3 nov.
Vrijdag 4 nov.

Open podium : 3d, 5jb, 6m, 8m
Open podium : 3sm, 4s, 5ke, 6pw
Leerlingenraad (groepen 6, 7 en 8)
Opa- en omamiddag voor de groepen 1 en 2
Koekendag
Herfstvakantie
Schoolfotograaf
Creamiddag groepen 3 en 4

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

De marathon van EINDHOVEN (de mini en city-run)
Op zondag 9 oktober liepen 400 meisjes, jongens, teamleden en ouders van ons
spilcentrum mee met de marathon van Eindhoven. Het was een sportief en gezellig
evenement. We hebben zelfs de eerste prijs gehaald. De Talisman had van alle
scholen de meeste deelnemers. Proficiat!
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De kinderboekenweek is een groot succes.
Vele opa’s en oma’s hebben al voorgelezen in de verschillende groepen. In alle
groepen vinden vele activiteiten plaats met als thema opa’s en oma’s. Interviews,
verhaaltjes, etc. Tot slot wordt er een groot boek voor alle groepen van gemaakt.

SCHOOLSCHAATSEN 18 november
De Talisman gaat na het rennen van de marathon lekker SCHAATSEN!
De marathon is nog niet achter de rug, of de sportcommissie is alweer druk bezig het
volgende evenement te organiseren. Het betreft de
SCHAATSPRESTATIERIT. Deze zal plaats vinden op vrijdag 18-11-‘16. Het
schaatsen staat natuurlijk centraal maar de gezelligheid naast de baan is minstens
zo belangrijk. Vorig jaar was het met de ouders en leraren naast de baan een zeer
geslaagde avond. Er hing een echte wintersfeer.
Wegens veiligheidsredenen is er door de schaatsbaan besloten dat er een
minimumleeftijd van 6 jaar is. Kleuters mogen dus niet meedoen.
De kinderen kunnen meedoen aan een 20 minuten- of aan een 40 minuten-rit.
Deelname kost 2,- per kind, ongeacht aan welke rit ze meedoen.
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Lever het strookje voor dinsdag 18 oktober bij de eigen leerkracht in, inclusief het
geld. In tegenstelling tot de marathon is er geen ruimte voor begeleiders.
Houdt u het Talismanbulletin goed in de gaten voor verdere informatie.
Met vriendelijke groeten,
De sportcommissie
Mark Verhees
Daan Janssen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik (naam leerling)____________________________________ Geef me op voor:
De 20 minuten-rit O
De 40 minuten-rit O
(Vergeet de €2,- niet!)

Training overblijfkrachten najaar 2016
In december 2015 heeft een deel van de overblijfkrachten met enthousiasme en
interesse een training gevolgd over omgaan met kinderen tijdens het overblijven. De
deelnemers hebben kennis opgefrist en nieuwe inzichten en handvatten gekregen
om (nog) beter in te spelen op vragen, problemen en lastige situaties die zich
voordoen op het schoolplein of in de klas. Bijvoorbeeld bij een ruzie of valpartij of bij
boosheid en verdriet. Daarnaast is onder andere gekeken naar de meerwaarde van
actief rondlopen op het schoolplein, echte aandacht voor de kinderen, het geven van
een compliment als er leuk gespeeld wordt en positief communiceren. Allemaal
inspiratie om het overblijven zo prettig mogelijk te laten verlopen voor kinderen!
Dit najaar is er weer gestart met een nieuwe trainingsronde voor een tweede groep
overblijfkrachten over dit thema.
Stichting ‘Het Amuletje’ werkt op de Talisman met ongeveer 45 overblijfkrachten
waarvan elke dag zo’n 26 actief zijn tijdens het overblijven van 12.00u tot 13.00u. De
stichting investeert, samen met overblijfkrachten en kinderen, in een fijne sfeer en
(gevoel van) veiligheid op het schoolplein en in de klas.
De training wordt wederom georganiseerd in samenwerking met Esther Hendriks van
Coachingspraktijk ‘Plukdedag’.
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