Talismanbulletin
9-12-2016
Belangrijke data:

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

10 minuten gesprekken optioneel
Kerstontbijt en kerstviering voor de kinderen
Van 14.00 tot 15.00 uur bent u van harte welkom voor
een gezellig samenzijn met warme glühwein!
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

10 minuten gesprek dinsdag 13 december
Op dinsdag 13 december zullen de optionele 10 minuten gesprekken plaats vinden.
U kunt via de e-mail tussen vrijdag 9 dec. en ma. 12 dec. 15.00 uur, bij de
betreffende leerkracht een gesprek aanvragen als u vragen heeft n.a.v. het rapport.
(e-mailadressen vindt u in de schoolgids). De schoolgids is ook te vinden op
www.bsdetalisman.nl . Via de leerkracht hoort u welke tijd op dinsdag 13 december
voor u gepland staat. Door deze organisatie kan er geen rekening gehouden worden
met broertjes en zusjes

Het ouderportaal
Aan het begin van het schooljaar heeft u de schoolapp gedownload met de bedoeling
om de communicatie tussen school/leerkracht en ouders te verbeteren. In vele gevallen
is dit gelukt. Echter, we lopen tegen technisch mankementen aan, ook door verkeerd
gebruik van onze kant, zodat u onnodig veel appjes krijgt. Nieuwsberichten die
bijvoorbeeld voor de website bedoeld zijn worden ook naar alle ouders gestuurd.
Momenteel zijn we met Basisonline in gesprek om het appverkeer te verbeteren.
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Kerst op De Talisman 2016
De kerstcommissie is inmiddels druk bezig geweest met het organiseren van een
sfeervolle kerstviering op donderdag 22 december.
Dit jaar is het kerstontbijt aan de beurt.
Alle kinderen nemen om 8.30 u zelf de hapjes mee naar school. Ook moeten de
kinderen een bord, beker en bestek meenemen. De kinderen mogen feestelijk
gekleed komen op deze dag.
In elke groep komt (vanaf maandag 12 december) een lijst te hangen waarop de
kinderen kunnen noteren welke hapjes ze mee gaan nemen. Geef vooral niet teveel
hapjes mee naar school.
Drankjes worden verzorgd door de kerstcommissie.
Na het ontbijt is er voor de kinderen een kerstspel. Alle leerkrachten spelen op het
toneel in de Babbelhof het kerstverhaal voor de kinderen. Wie gaat er Maria spelen en
wie is verkleed als keizer Augustus en wie kan goed een schaap nadoen????
Helaas is de Babbelhof te klein om ouders toe te laten om te komen kijken.
Verder hebben alle leerkrachten die dag een eigen programma in de klas.
De groepen 5 hebben deze dag een Kerstlunch. Zij moeten hun gymkleding
meenemen, want zij zijn uitgenodigd door studenten van het CIOS voor een freerun.
De kinderen van groep 5 blijven dus allemaal over voor een Kerstlunch. Meer
informatie hierover krijgt u nog van de leerkrachten.
Op donderdagmiddag van 14.00 u tot 15.00 u zijn alle ouders van harte welkom in de
Babbelhof voor een gezellig samenkomen. Ook zullen we hier de eventueel
overgebleven hapjes van het ontbijt serveren.
De school is om 15.00 uur uit. En dan is het vakantie!
We hebben ook dit jaar weer een (bijna traditioneel) goed doel.
We gaan in iedere groep levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank, uitdeelpunt
Stratum.
Er is vooral behoefte is aan thee, koffie, suiker, conserven in blik, tandpasta, shampoo
en andere houdbare artikelen.
Wij willen als school graag een bijdrage leveren om tijdens de koude winterdagen voor
enige warmte en gezelligheid te zorgen.
Van maandag 12 december tot en met dinsdag 20 december kunt u allerlei producten
aan uw kind meegeven. Waarvoor alvast onze dank!!
Ook dit jaar gaan alle groepen weer kerststukjes maken. Via ouderportal of de
contactouders krijgt u tijdig te horen op welke dag zijn/haar leerkracht dit heeft
ingepland.
De kerstcommissie zorgt voor oase. De kinderen moeten zelf zorgen voor:
een klein bakje waar de oase in kan, een kaars, takjes en versieringen.
Wij wensen iedereen een hele gezellige en plezierige tijd toe.
De kerstcommissie.
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Studiedag 6 december
Op 6 december heeft het team een studiedag gehad. We hebben uiteraard stilgestaan
bij leren in de 21ste eeuw. We vinden het belangrijk dat we kinderen voorbereiden op de
toekomst, niet alleen op cognitief gebied, maar ook in de vaardigheden die in deze tijd
belangrijk zijn. De onderwerpen van wereldoriëntatie (vanuit de methode Blink) spreken
de kinderen enorm aan en er is een zeer hoge betrokkenheid van de kinderen.
Vaardigheden van de 21ste eeuw zoals communiceren, samenwerken en
probleemoplossend denken kan je als kind niet zomaar. Wij gaan de kinderen hierin
ondersteunen en de komende tijd zullen we ons hierin verdiepen en ontwikkelen.
Ook zijn we bezig geweest met ons rekenonderwijs. Dankzij Snappet kunnen we heel
snel zien hoe kinderen zich ontwikkelen op gebied van een rekendoel. Hierop kunnen
we ons onderwijs op een dynamische manier afstemmen. De subgroepen zoals we die
hanteerden zullen daarmee flexibeler worden, nog meer afgestemd op wat het kind
nodig heeft op dat moment. Dit schooljaar gaan we hiermee aan de slag, gaan
leerkrachten met elkaar de belangrijke rekenlessen (KNAL-lessen) voorbereiden en bij
elkaar kijken in de klas.
De brede ontwikkeling van kinderen is voor De Talisman belangrijk. Daarom hebben
we deze studiedag ook stilgestaan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
en wat ons volgsysteem ZIEN ons daarin te bieden heeft.
Woordenschat groepjes kleuters
Vanaf 13 december gaat onze vrijwilliger Toon Van Lieshout op dinsdagen met enkele
groepjes kleuters werken aan extra woordenschatuitbreiding. Het is dus mogelijk dat
uw kind 1 keer per week met Toon in een klein groepje werkt in de themahoek in de
Babbelhof.
Kiene kleuter
Petrie Dekkers werkt op donderdagen met groepjes kleuters die een
ontwikkelingsvoorsprong hebben. Ze gaat dan bijvoorbeeld filosoferen met de kinderen
vanuit het boek:
"Kan niet bestaat niet" van Fabien van der Ham. En ook filosoferen naar aanleiding van
‘denksleutels’. Verder komt aan bod:
Logisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken en visueel-ruimtelijke
opdrachten.
Na afloop maken de leerlingen een tekening over het besproken onderwerp
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