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Vrijdag 4 nov.
Dinsdag 8 nov.
Woensdag 9 nov.
Donderdag 10 nov.
Donderdag 17 nov.
Vrijdag 18 nov.
Vrijdag 18 nov.
Dinsdag 22 nov.
Vrijdag 25 nov.
Maandag 5 dec.
Dinsdag 6 december
Vrijdag 9 december
Vrijdag 9 december

Creamiddag groepen 3 en 4
Studiedag Het jonge kind Groepen 1-2 vrij
Nationaal Schoolontbijt Kinderen ontbijten op school
MR-vergadering onderwerp: schoolplan
Inloopochtend
Creamiddag groepen 7 en 8
Schoolschaatsen
Voorlichtingsavond over social media U bent welkom!
Kleutervrije dag
Sint op school Ontvangst om 8.30 u op het plein
Studiedag Kinderen zijn vrij
Het eerste rapport
Koekendag

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

Medezeggenschapsvergadering over het nieuwe schoolplan
Op donderdagavond 10 november komt de MR bijeen om te vergaderen over het nieuwe
schoolplan van De Talisman. Het is een plan voor de jaren 2016 t/m 2020. Het schoolplan
beschrijft waar het team voor staat en waar het de komende 4 jaar voor gaat. In het plan
staan de vernieuwingen, ontwikkelingen en verbeteringen beschreven. U, als ouder, bent
van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Wanneer u van plan bent te komen
moet u dit even doorgeven aan h.hinsenveld@skpo.nl , zodat wij u het schoolplan 20162020 kunnen mailen.

Ouderavond over social media voor alle ouders van BS de Talisman.
Op dinsdag 22 november geven Marguerite van der Ven en Marc Dubach (allebei ouders
van onze school) weer een voorlichtingsavond social media. Dit hebben zij, onder veel
belangstelling, 3 jaar geleden ook gedaan.
Kinderen in de leeftijd vanaf 8-9 jaar beginnen belangstelling te krijgen voor de online
wereld, zoals Whatsapp, Instagram of Snapchat. Voor veel ouders is dit een nieuwe
wereld. Kinderen kunnen online berichten, foto’s en video’s met elkaar delen. Meestal gaat
het goed, maar soms ook niet. Wat kun je als ouder doen om je kind goed te begeleiden op
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social media? Wat is social media eigenlijk en welke zijn nu populair? Wat moet je doen als
je kind gepest wordt op social media?
Tijdens deze voorlichtingsavond krijgt u handvatten voor het goed begeleiden van uw kind
op social media. Ook kunt u gerust al uw vragen stellen en uw zorgen delen. De
voorlichtingsavond is bedoeld voor ouders van kinderen in de groepen 5 t/m 8, maar elke
geïnteresseerde is natuurlijk van harte welkom.
Datum: dinsdag 22 november
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Inloop: 19.15 uur Locatie: Babbelhof

Nationaal schoolontbijt woensdag 9 november
Onze school neemt deel aan het Nationale Schoolontbijt op woensdag 9 november. Om
8:30 uur ontbijten we dan met alle kinderen op school. Samen met de kinderen besteden
we tijd aan het belang van een goed en gezond ontbijt. Kijkt u ook eens op
www.schoolontbijt.nl . Uw kind mag op woensdag 9 november één keer het ontbijt thuis
overslaan.
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meer informatie op www.schoolontbijt.nl

Problemen bij vervanging zieke leerkracht
Misschien heeft u al uit de media vernomen dat de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
voor problemen zorgt in het onderwijs. Zo ook binnen ons bestuur en op De Talisman.
Deze wet zorgt er namelijk voor dat er moeilijk vervangers zijn te vinden die 1 of 2 dagen
willen vervangen bij ziekte. De wet zegt namelijk dat vervangers bij 6 x een
vervangerscontract in drie jaar (waarbij 1 losse dag al als contract geldt) een vast
dienstcontract aangeboden moet worden. Het gevolg hiervan is dat het vervangen van
zieke of afwezige leerkrachten moeilijk verloopt. We hebben hier met het team over
gesproken en een aantal oplossingen op papier gezet. Een oplossing kan zijn:




Een collega van De Talisman met niet lesgebonden taken (MT) neemt 1 dag de groep
over
De kinderen worden in kleine groepjes verdeeld en gaan naar andere groepen
Een collega met een ondersteunende taak IB, RT, Breinbrekers, etc. gaat een dag voor
de groep. Kinderen die extra begeleid worden hebben dan geen ondersteuning

We gaan er vanuit dat het niet nodig zal zijn om een groep kinderen naar huis te sturen.
Echter, een flinke griepgolf (vorig jaar) kan de school in grote problemen brengen.
Wij hopen dat u begrip heeft voor dit ongemak bij ziekte van leerkrachten. Heeft u vragen
of ideeën om dit probleem op te lossen, dan zijn deze van harte welkom.

Ter info

Kijk en leer mee met uw kind!
Wat kan uw kleuter allemaal al? En welke letters en woorden kan uw kind in groep 3
al lezen? Kijk en leer thuis mee met de leukste kindertijdschriften Rompompom en
Maan roos vis! U kunt samen met uw kind oefenen met leerstof die 100% aansluit bij
de methode op school. Wij attenderen u erop dat u tot 8 november 2016 een
jaarabonnement op Rompompom en/of Maan roos vis kunt afsluiten op
zwijsen.nl/tijdschriften.
Waarom Rompompom en/of Maan roos vis?
- Sluit 100% aan bij de leerlijnen van school
- Spelenderwijs leren lezen, rekenen en schrijven
- Aanbevolen door leerkrachten
- Abonnement stopt automatisch
- Iedere maand een gratis nieuwsbrief vol tips voor ouders en extra werkbladen
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