Talismanbulletin
19-10-2016
Belangrijke data:

Donderdag 3 nov.
Vrijdag 4 nov.
Donderdag 10 nov.
Vrijdag 18 nov.
Vrijdag 25 november
Dinsdag 6 december
Vrijdag 9 december

Schoolfotograaf
Creamiddag groepen 3 en 4
MR-vergadering onderwerp: schoolplan
Schoolschaatsen
Kleutervrije dag
Kinderen zijn vrij
Het eerste rapport van dit jaar

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

Schoolfotograaf
In het vorige bulletin stond dat de fotograaf op woensdag 3 november op school zou
komen. Dit moet natuurlijk donderdag 3 november zijn. Ook dit jaar zullen 2 fotograven
de broertjes/zusjes foto’s maken na 15.00 uur in de 2 speelzalen van de Babbelhof.
Bewaar het fotozakje goed want daarop staat het nummer om zelf de foto’s te kunnen
bestellen bij de fotograaf.
Broertjes en zusjes inschrijven
Denkt u even aan het inschrijven van jongere broertjes en zusjes? I.v.m. ons
aannamebeleid willen we graag zicht hebben op de kinderen uit de gezinnen die op
school gaan starten.
Plaatsen van fietsen
Wij verzoeken u om uw kinderen geen fietsen te laten plaatsen naast de schuur of
dicht bij de deur. Fietsen graag plaatsen in het daarvoor bestemde rek i.v.m. een
ruime vluchtroute.
Een bericht van het activiteiten bestuur:
De school is weer begonnen en het activiteitenbestuur is ook weer actief met het
plannen van een jaarprogramma. Het activiteitenbestuur zorgt ervoor dat diverse
commissies, zoals sint en kerst weer enthousiast aan het werk kunnen. Het
activiteitenbestuur begint niets zonder de hulp van ouders, dus doen wij ook dit jaar
weer een beroep op u als vrijwilliger om alle leuke 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.
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U begrijpt dat wij zonder de ouderbijdrage deze activiteiten niet kunnen
organiseren. Deze week krijgt u via uw kind een envelop, met daarin het factuur om
de ouderbijdrage te betalen. Wij zouden het erg op prijs stellen als u vóór 1
november de bijdrage wilt overmaken. De Sinterklaas- en kerstcommissie zijn al aan
het werk om een leuk feest te orgaiseren….
Groetjes: Martijn, Marieke, Nanja, Monique, Jacqueline en Joep.
Pietenhotel op zoek naar hulpouders en spullen
Zaterdag 12 november komen de Sint en zijn pieten weer in het land, dat is al snel,
we zoeken hulpouders en het één en ander voor het pietenhotel.
Met Uw hulp keer op keer,
herkent U de Babbelhof straks niet meer.
Zondagavond 13 november om zeven uur op de Talisman,
het is Uw hulp die de Sint héél goed gebruiken kan.
Geef je zo spoedig mogelijk op bij juf Susanne (1-2Su),
dan komt het er wel van.
Twee en vijf december kunnen wij ook goed Uw hulp gebruiken,
dan kunnen de pieten hierna weer de zee induiken.
Ontzettend fijn als U kunt komen,
dan kunnen de pieten in het Pietenhotel slapen en dromen.
Benodigdheden,
die wij kunnen gebruiken om de Babbelhof te ‘verkleden’: (voorzien van naam en
groep)
Hemelbed, nachtkastje, tafellampje, dekens, waslijn, receptie belletje, bagagerek,
bankje voor bij de receptie, tafelkleedjes, telefoon, stretchers, hangmatten,
luchtbedden, toiletspullen, slaapzakken etc.
Alvast heel veel dank!
We kunnen niet wachten en kijken ernaar uit,
schreeuwen de pieten luidt!!
De Sintcommissie
Rogier, Susanne, Nanja, Nathalie en Myrthe

SCHOOLSCHAATSEN 18 november
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.
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Bedplassen, daar wil je toch vanaf!
Informatieavond
's Ochtends of 's nachts natte lakens, niet durven logeren bij vriendjes, de
vakantie of een schoolkamp dat in het water belandt. Daar wil je toch vanaf, als
kind én als ouder!
Daarom organiseert de GGD Brabant-Zuidoost op dinsdag 8 november een
informatieavond voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die
regelmatig in bed plassen.

Zindelijk worden is een leer- en rijpingsproces, dat bij ieder kind in zijn eigen tempo
plaatsvindt. De meeste kinderen zijn tussen twee en vijf jaar zindelijk. Ongeveer
honderdduizend kinderen in Nederland plassen nog in bed. Deze kinderen doen dit
niet met opzet. Ze vinden het zelf meestal verschrikkelijk en schamen zich ervoor.
Heel vaak is een kind moeilijk wakker te krijgen.
Bedplassen is een onbewust verkeerd aangeleerde gewoonte, die u samen met uw
kind kunt veranderen.

De GGD Brabant-Zuidoost organiseert in samenwerking met gastsprekers van
gespecialiseerde ziekenhuispoli’s informatieavonden over bedplassen. Op deze
avond krijgt u achtergrondinformatie over dit probleem. Ook bespreken zij uitgebreid
de verschillende manieren en praktische tips om het bedplassen aan te pakken.

U bent van harte welkom op dinsdag 8 november in het St. Anna ziekenhuis in
Geldrop . Vanaf 19.45 uur is de inloop en om 20.00 uur start de avond, die tot
ongeveer 22.00 uur duurt. De kosten voor deze avond, inclusief het
informatiemateriaal, zijn 3 euro.

Aanmelden
Wilt u de informatieavond bijwonen? Meld u dan aan via de website van de GGD
Brabant-Zuidoost www.ggdbzo.nl. Hier vindt u ook meer informatie over bedplassen.
Voor vragen kunt u terecht bij de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD
Brabant-Zuidoost via telefoonnummer 088 0031 422.
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Generalist van De Talisman
Als ouders/verzorgers wilt u natuurlijk dat het goed gaat met
uw kind op school.
En gelukkig gaat het met de meeste kinderen ook goed. Toch
kan het gebeuren dat het met uw kind op school wat minder
gaat.
Heeft het met het leren te maken, dan kunt u daar met de
leerkracht van uw kind over praten.
Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn.
Bijv. dat uw kind vaak bij ruzies betrokken is. Dat het niet zo goed luistert, of dat het
niet goed in zijn vel zit.
In dat geval kunt u contact opnemen met de medewerker (zogenaamde generalist)
van het WIJteam van Stratum.
Dit zijn professionals die samen met u en school bespreken wat er nodig is om uw
kind te helpen.
Daarna bekijken ze eerst wat u zelf kan doen . En hoe familie, buren en vrienden u
daarbij kunnen helpen.
Lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden voor uw kind dan bekijkt de
generalist van Wijeindhoven samen met u welke vervolgstappen er nodig zijn.
Meer info over Wijeindhoven en de generalisten vindt u op de
website www.wijeindhoven.nl
Elke basisschool in Stratum heeft een contactpersoon van Wijeindhoven.
Voor de Talisman ben ik dat. Mijn naam is Eveline Semper. Ik ben aanwezig op
school iedere laatste dinsdag van de maand van 14.30 uur tot 15.30 uur.
U mag me ook bellen; telnr: 06-46955271 of mail: evelinesemper@wijeindhoven.nl

Kleurplaat – Dutch Design Week

Eindhoof je mee

Zijn er leerlingen die graag willen kleuren en tekenen? Ze mogen zich uitleven op de
DDW-kleurplaat. In de bijlage staan 6 kleurplaten.
Idee kleurplaat:
Hoe ziet jouw Eindhoven eruit? Wat wil jij graag in jouw stad? Teken het in de
kleurplaat en lever hem eventueel in op de expositie op 22 t/m 30 oktober. Tijdens de
Dutch Design Week 2016 is in het stadhuis de expositie: Eindhoof je mee. Hier laten
we zien hoe iedereen deel uitmaakt van de ontwikkeling van onze stad.
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