Talismanbulletin
2017
Belangrijke data:

Dinsdag 22 nov.
Vrijdag 25 nov.
Maandag 5 dec.
Dinsdag 6 december
Vrijdag 9 december
Vrijdag 9 december
Dinsdag 13 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december

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
10 minuten gesprekken optioneel
Kerstontbijt en kerstviering
Collectieve vrije dag, de kerstvakantie begint!

Bezoek ook onze website www.bsdetalisman.nl of twitter mee @BSDeTalisman
Samen leren samen leven in de 21ste eeuw met onze nieuwe methode Blink
Wij willen de kinderen met ons onderwijs goed voorbereiden op de toekomst! We
hebben daarom veel aandacht voor de vaardigheden die in de 21ste eeuw belangrijk
zijn zoals samenwerken, probleem oplossen, kritisch en creatief denken,
zelfregulering en sociale vaardigeden. Onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie
Blink draagt hier een belangrijk steentje aan bij. Het is heerlijk om tijdens de lessen
van Blink te zien hoe hoog de betrokkenheid van de kinderen is! De kinderen
ontdekken de wereld om hun heen doordat de wereld van buiten naar binnen wordt
gehaald met concreet materiaal en door middel van ICT.
Dit schooljaar nodigen we jullie ‘ouders’ van harte uit om samen in deze
vaardigheden van de 21ste eeuw te duiken. De uitnodiging voor deze informatieavond
zal spoedig volgen.
In de klassen zijn legio mooie voorbeelden te vinden die een beeld te geven van de
Blink lessen op De Talisman. Hier zijn twee voorbeelden uit groep 5 en groep 7:
Het was mijn huiswerk
Van groep 5M
Van Blink Natuur
Dit is mijn zonnestelsel
Valt wel soms om
Groetjes Teun van De Talisman

Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

Tweede Wereldoorlog werkstuk:
Wij moesten een tijdlijn maken om
meer van de tweede wereldoorlog te
weten te komen, ieder mocht kiezen
wil je alleen of samen werken. We
moesten vanaf het tijdperk 1939 –
1945. Er zijn maar liefst 15
werkstukken gemaakt die met de
tweede wereldoorlog te maken hebben!
De Nazi’s, het verzet, Anne Frank,
Nederlands-Indië, enzovoort.
Kortom: het was heel leuk! 7CM

Topografie vanuit Blink:

Van groep 5 tot en met groep 8 gaan we
starten met Topomaster. De kinderen leren
de topografie van Nederland, Europa en de
Wereld op een hele leuke manier! De
topografie wordt op een manier
aangeboden die aansluit bij de
belevingswereld van de kinderen en bij de
manier waarop zij leren in deze tijd. Het
heeft een ‘game-element’ in zich waarbij
kinderen zelf hun voortgang kunnen
bijhouden. Ze leren interessante en soms
grappige weetjes over een plaats en leren
deze plaats op de kaart te plaatsen. Het
doel hiervan is om topografie beter te laten
beklijven, relevant te laten zijn voor kinderen en natuurlijk om het goed aan te laten
sluiten bij de kerndoelen van ons onderwijs.
Binnenkort starten alle klassen hiermee en enkele klassen zijn uit enthousiasme al
gestart.
Als ouders zult u merken dat de kinderen hiermee thuis aan de slag gaan. Om de
zoveel tijd volgt er een toets waarmee de voortgang wordt gevolgd. Het is fijn als u
hierbij uw kind kunt begeleiden bij het maken van dit huiswerk. Dit is een mooie
voorbereiding op de toekomst omdat ze zowel de topo leren als leren plannen.
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Ontruimingsoefening n.a.v. brandalarm.

Donderdagochtend 10 november om 09:30 uur
was het dan zover. Het alarm ging af. De
leerlingen waren vooraf ingelicht over de
ontruiming, dit om mogelijke paniekreacties te
voorkomen.
Alles verliep op rolletjes!
Al heel snel stonden alle klassen op het
schoolplein en hielden de groene kaart omhoog.
Dit betekent dat een klas dan compleet is.
Nadat enkele BHV-ers de school hadden
gecontroleerd, konden de leerlingen weer naar
binnen,
Binnen 8 minuten was de school ontruimd en
gecontroleerd!

Lijm verwijderen uit kleding
Wanneer er per ongeluk lijm in de kleding van uw kind is gekomen, kunt u dit het
beste verwijderen met speciale lijm oplosser. Dit hebben we op school en kunt u
lenen. Vraag even na bij meneer Arthur of Juffrouw Jacqueline.

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De
Talisman - Eindhoven, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen
inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show op 7-12-2016.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de
kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de wetenschap? Maak
kennis met de wereld van detectives, leer over de zin van onze zintuigen, ervaar de
Van de Graaff machine, hoe blijft een vliegtuig eigenlijk in de lucht, wordt de beste
architect en onderzoek de wereld van wetenschap in de keuken. Dit zijn zomaar een
paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en
beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt.
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Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden,
voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar
huis om thuis verder te leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Dinsdag 10-1-2017
Dinsdag 17-1-2017
Dinsdag 24-1-2017
Dinsdag 31-1-2017
Dinsdag 7-2-2017
Dinsdag 14-2-2017
Starttijd: 15:15 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Deelname bedraagt € 69,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Sciencepolsbandje.
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