Talismanbulletin

Belangrijke data:
Maandag 5 december
Dinsdag 6 december
Vrijdag 9 december
Vrijdag 9 december
Dinsdag 13 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
23 dec tot en met 6 jan
25 jan tot 4 feb
Woensdag 25 januari
Donderdag 26 januari
Vrijdag 27 januari
Donderdag 2 februari
Vrijdag 3 februari
Maandag 6 februari
Vrijdag 10 februari

Sint op school, zie informatie hieronder
Studiedag, de kinderen zijn vrij
Het eerste rapport
Koekendag
10 minuten gesprekken optioneel
Kerstontbijt en kerstviering
Collectieve vrije dag, de kerstvakantie begint!
Kerstvakantie
Nationale voorleesdagen
Voorleesontbijt
Open podium 3N, 4NM, 5M, 7CA, 1-2R
Open podium 4VD, 6D, 7CM, 8B
Open podium 3D, 5JB, 6M, 8M, 1-2S
Open podium 3SM, 4S, 5KE, 6PW, 1-2N
Studiedag, kinderen vrij
Koekendag

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

Informatie 5 december, Sinterklaas op De Talisman
Er zijn al verschillende klassen op bezoek geweest in het pietenhotel. En in de
meeste klassen heeft er ook al een piet gelogeerd. Maandag 5 december komt
Sinterklaas onze school weer bezoeken. Wij willen jullie vragen om deze ochtend
alleen de poort aan de Seringenstraat (kerkplein) te gebruiken als ingang. De
andere poort is dan al met lint afgezet in verband met de aankomst van Sinterklaas.
We verzoeken jullie om achter het lint te blijven en geef de kinderen de ruimte om
vooraan te kunnen gaan staan. Bij slecht weer moeten wij helaas het programma
aanpassen. Wij zullen de Sint dan binnen verwelkomen. De kinderen gaan om 8.30
uur eerst naar de eigen klas en zullen dan met de leerkracht naar de babbelhof
gaan. Helaas kunnen jullie in verband met de veiligheid hier dan niet bij aanwezig
zijn. We gaan er samen weer een leuke dag van maken! Wij hebben er zin in.
Groetjes, De Sint commissie
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Een bericht van het activiteitenbestuur:
Gelukkig zijn er al veel ouders die de ouderbijdrage betaald hebben voor dit
schooljaar. Maar er zijn ook ouders die dit nog niet gedaan hebben. Het is misschien
even aan uw aandacht ontsnapt. Wij zouden het erg fijn vinden als u dat alsnog zou
willen doen.
De goede Sint komt op 5 december zijn verjaardag vieren op de Talisman, daarna
gaan we verder met kerstmis, carnaval, sportdag, schoolreis etc. Tal van leuke
activiteiten die allemaal bekostigd worden uit gelden van de ouderbijdrage.
Mocht u de brief kwijt zijn?
De kosten bedrage 35,00 euro per kind. U kunt dit overmaken op:
NL RABO 01510 3722 84 t.n.v. De Talisman. Vermeld duidelijk de naam en de
groep van uw kind.
Alvast onze hartelijke dank.

Ouderavond mediawijsheid
Vorige week waren alle geïnteresseerde ouders welkom voor een informatieve avond
over mediawijsheid. En we hebben heel wat opgestoken en uitgewisseld met elkaar!
Mediawijsheid is een onderdeel van de opvoeding geworden tegenwoordig, dus
daarom zetten we graag voor de ouders die er niet bij waren de belangrijkste tips op
een rij:
 Open communicatie is belangrijk. Zorg dat u met uw kind in gesprek gaat en blijft
over social media door interesse te tonen voor wat ze op hun telefoon en andere
devices aan het doen zijn. Volg het, doe mee en ga samen aan de slag.
 Leer uw kinderen al vanaf de leeftijd van 9 á 10 jaar wat social media inhoudt: wat
het effect kan zijn en hoe ver en snel een foto en bericht kan worden verspreid.
 Check de privacy-instellingen en de vrienden van uw kinderen: wie volg je en
waarom?
 Breng ze kritisch denken en bewustzijn bij: niet alles wat op social media staat is
waar of is de realiteit.
 Vriendelijk en positief taalgebruik op social media is belangrijk.
 Maak duidelijke afspraken over de tijd waarop ze op internet mogen en zorg dat
dit altijd in uw zicht gebeurt, dus niet alleen boven op de slaapkamer bijvoorbeeld.
 Beschouw het als een leermoment indien er iets vervelends gebeurd. Ga erover
in gesprek met elkaar en los het off-line op.
 Digitaal pesten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen school en
ouders. Meld het als er iets gebeurd, zodat de leerkracht dit zo nodig
bespreekbaar kan maken in de klas.
Zwangerschapsverlof Ruth vd Poel
Ruth vd Poel, leerkracht uit groep 1-2 RM gaat na de kerstvakantie met
zwangerschapsverlof. Haar verlof duurt tot eind mei. Sabine Meulendijks komt haar
vervangen op maandag en dinsdag. Sabine heeft enkele jaren op de Talisman
gewerkt in groep 4. Zij is dus bekend met de school. Marieke Das gaat op woensdag
extra werken tijdens het verlof van Ruth, en zal dus op woensdag, donderdag en
vrijdag in de groep staan.
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Project Waterdicht
In het schooljaar 2012/2013 is de sector Sport & Bewegen namens gemeente
Eindhoven in samenwerking met de schoolbesturen, Sportformule Eindhoven en de
gemeentelijke zwembaden gestart met het project Waterdicht.
Door onderzoek wordt de zwemvaardigheid en de zwemveiligheid van alle
basisschoolkinderen uit de groepen 3, 5 en 8 in Gemeente Eindhoven gemonitord.
Het uiteindelijke resultaat van dit onderzoek zal worden vergeleken met de vier
andere grote steden van Nederland zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht.
Op woensdag 14 december komen medewerkers van Sportformule Eindhoven op
school om een enquête af te nemen in de groepen 3, 5 en 8. Bij alle
basisschoolkinderen in Gemeente Eindhoven wordt deze enquête afgenomen. Er
wordt gevraagd of de kinderen wel of geen zwemdiploma hebben en of zij (ooit)
zwemles hebben gevolgd of op dit moment nog volgen.
Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via het
volgende emailadres: p.adelaars@eindhoven.nl.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Rick Mennes
Project Waterdicht
Sportformule Eindhoven
Patrick Adelaars
Gemeentelijke zwembaden Eindhoven
First Lego League 2016
Dit jaar doen wij namens de BSO alweer voor de derde
keer mee aan de First Lego League. Deze dag staat in
het teken van een gebouwde lego robot die allerlei
missies uit moet gaan voeren, waar wij dan weer punten
voor kunnen verdienen. Vorig jaar tijdens de
ouderavonden van school heb ik enkele ouders onze
robot laten zien en in het kort verteld wat wij gaan doen
tijdens zo’n dag. Dit jaar bestaat ons team ‘de
Legomasters’ uit 10 kinderen variërend uit groep 5 t/m
groep 8. Wij hebben er dit jaar weer hard voor gewerkt
en we hebben heel veel zin om samen deze dag te gaan
beleven. Het thema van de Lego League is dit jaar
‘Animal Allies’ dus alles staat in het teken van de dieren.
U bent natuurlijk ook van Harte welkom deze dag om
samen met uw kind(eren) ons team aan te komen
moedigen, de gehele dag is er voor uw kind(eren) van
alles te doen in het gebouw, zoals allerlei proefjes van
Mad Science of lego bouwen aan de grote legotafel. Wij
zien u dan ook graag op zaterdag 17 december tussen
10.00 en 17.00 uur op de Fontys Hogeschool aan de Rachelsmolen 1 te Eindhoven.
Veel Lego Groetjes van Team Legomasters!
Thijmen, Pepijn, Tijmen, Jelle, Michiel, Max, Gijs, Teun, Siem en Simon
en de coaches Jeroen en Monique
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WIE HEEFT ER KLEDING VOOR DE KLEDINGBANK ????
Kledingbank Eindhoven is een stichting met als doel het gratis doorgeven van
nieuwe en goed herbruikbare kleding aan mensen in een rond Eindhoven die dat
hard nodig hebben. De kledingbank helpt per week ongeveer 50 gezinnen. De
Kledingbank heeft een tekort aan alle soorten kleding: zowel zomer- als winterkleding
in alle maten
Maar we hebben nu vooral behoefte aan
WARME WINTERKLEDING IN KINDERMATEN.
Nu het koud word hebben we vooral behoefte aan JASSEN. Maar ook schoenen,
broeken, truien, mutsen, sjaals etc zijn heel erg welkom.
OPENINGSTIJDEN:
Dinsdagmorgen 09.00-12.00
Woensdagmiddag 13.00-17.00
Donderdagmorgen 09.00-13.00
Gedurende de openingstijden kan de kleding worden afgegeven bij:
KLEDINGBANK EINDHOVEN
GESTELSESTRAAT 102 a
5615 LH EINDHOVEN
Namens veel gezinnen heel hartelijk dank!!!!
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