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Belangrijke data:
Vrijdag 10 februari
Vrijdag 10 februari
Vrijdag 10 februari
Dinsdag 14 februari
Vrijdag 17 februari
Maandag 20 februari
Dinsdag 21 februari
Woensdag 22 februari
Vrijdag 24 februari
Vrijdag 24 februari
27 feb t/m 3 maart
Maandag 6 maart
Woensdag 8 maart
Vrijdag 10 maart

Koekendag
Bijeenkomst contactouders groepen 4 t/m 8
Van 8.30 tot 9.30 uur
Creamiddag 3-4
Inloopochtend
Creamiddag 5-6
Malle mutsen maandag
Rode neuzen dinsdag
Doe eens raar met je haar woensdag
Carnaval op De Talisman!!
Continurooster: school is uit om 13.00 uur!!
(rectificatie vorig bulletin!)
Carnavalsvakantie
Studiedag: alle kinderen zijn vrij
Theatervoorstelling AaiPet voor de kleuters van CKE
Creamiddag 7-8

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

Ouderavond 21 eeuwse vaardigheden
Afgelopen maandagavond heeft de MR een ouderavond georganiseerd over de 21
eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden krijgen steeds meer aandacht op onze
school, bijvoorbeeld bij de methode ‘Blink’ in de groepen 4 t/m 8. Te denken valt aan
vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend denken en creativiteit en
dergelijke.
De aanwezige ouders werd gevraagd om mee na te denken over welke beroepen er
zullen zijn in de toekomst, welke vaardigheden hiervoor nodig zijn en hoe de
Talisman hier het onderwijs op moet aanpassen.
Dit leverde een zeer waardevolle discussie waar de school zeker wat mee kan. De
komende tijd zal de school regelmatig terugkomen op het thema 21 eeuwse
vaardigheden en de invoering ervan.
Carnaval 2017Ook dit jaar gaan we de week ervoor weer een voorproefje nemen op
de carnaval. We zijn benieuwd naar jullie MALLE MUTSEN en RARE HAREN. Degene
met de malste muts of de raarste haren mogen deze showen in de andere klassen.
Dus..... doe je best!! We zijn heel benieuwd!
Salaai!! De carnavalscommissie
Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9
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De week voor Carnaval.
Maandag 20 februari.

Malle mutsen
maandag.
Dinsdag 21 februari

Rode neuzen
dinsdag.
Woensdag 22 februari

Doe eens raar
met je haar woensdag
Donderdag 23 februari.

Rustdag.

Vrijdag 24 februari.

Carnaval op de
talisman!!.
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Muzikanten gezocht voor carnaval!
Vrijdag 24 februari is het carnaval op de Talisman! Hiervoor zoeken we nog ouders die
mee willen spelen in ons dweilorkest. Heeft u tijd en zin meldt u aan bij juf Petrie:
p.dekkers-maat@skpo.nl

Theatervoorstelling voor de groepen 1/2
Culturele vorming en creativiteit van kinderen staat op De Talisman hoog in het
vaandel. We werken daarom intensief samen met het CKE. Eén van de activiteiten
die deel uitmaken van het programma (Cultuureducatie met Kwaliteit) is de -special'Podiumkunst'. Voor de kleuters wordt een theatershow opgevoerd op 8 maart,
genaamd ‘AaiPet’ door gezelschap de Bonte hond. AaiPet is een verrassende
voorstelling zonder praatjes, gespeeld door twee stoere acteurs en een stapel iPads.
Naast de voorstelling volgen de leerlingen per klas ook een workshop.

Workshopreeks Genieten van opvoeden
Korein heeft samen met ‘Pluk de Dag’ van Esther Hendriks (een ouder van ons SPIL)
een mooie vierdelige workshopreeks opgezet waarin ouders inspiratie op kunnen doen
op het gebied van ouderschap en opgroeien. Het zijn vier avonden vol herkenbare
verhalen, tips, inzichten en handvatten. Concreet, met humor en direct toepasbaar
thuis. Met uitleg over groei en ontwikkeling van kinderen, op SPIL Gerardusplein en
thuis.
Op 23 februari start een nieuwe reeks voor alle ouders van SPIL centrum
Gerardusplein. Zie hieronder de flyer met de uitnodiging. Aanmelden kan via
info@coachingplukdedag.nl

Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

Extra aandacht voor de jeugd via Kies je Sport
Speciaal voor bassischoolkinderen heeft Sportformule het programma Kies je Sport
ontwikkeld. Sportformule is de organisatie die de sportlessen en het naschoolse
sporten verzorgd. Op sportformule.nl/kiesjesport kunnen kinderen op zoek naar
sportactiviteiten die ze graag willen uitproberen om hopelijk zo een sport te vinden die
bij ze past. Vanaf de carnavalsvakantie kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor
verschillende activiteiten.
Op Kies je Sport staat een overzicht van kennismakingslessen, waarvoor een kind zich
vrijblijvend kan inschrijven. Eindhovense sportverenigingen en sportaanbieders stellen
deze lessen beschikbaar. Zo is het mogelijk om éénmalig een clinic te volgen of juist
meerdere proeflessen te volgen. Alles kan!
Hoe werkt Kies je Sport?
 Bekijk op sportformule.nl/kiesjesport alle kennismakingslessen en activiteiten
van sportverenigingen en –aanbieders;
 Ouders maken een persoonlijk account aan op Kies je Sport. Op één account
kunnen één of meerdere kinderen worden ingeschreven;
 Via de website schrijven ouders hun kind(eren) in voor deze lessen. Kinderen
mogen zoveel uitproberen als ze willen;
 Zowel ouders als sportverenigingen/aanbieders ontvangen per e-mail een
bevestiging;
 Op het persoonlijke account staat een overzicht van de sportactiviteiten van hun
kind(eren).
Voor de carnavalsvakantie ontvangen alle basisscholen een Kies je Sport boekje met
alle kennismakingslessen en activiteiten om mee te geven aan ouders. Vanaf de
carnavalsvakantie kunnen ouders hun kind(eren) inschrijven voor activiteiten.
Heb je vragen? Wij beantwoorden die graag via sportformule@eindhoven.nl.
Vincent van den Groenendaal , sportdocent op De Talisman
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Vanuit de bibliotheek……..
Nationale Voorleeswedstrijd
In de afgelopen maand hebben heel veel mensen met heel veel plezier
voorgelezen aan peuters en kleuters. In veel gevallen was dat uit het
prentenboek van het jaar ‘De kleine walvis’. En nu, in februari, gaan 23
schoolkampioenen uit groep 7 en 8 ook voorlezen. Ze strijden om de titel
Eindhovense Voorleeskampioen 2017. Dat gaat gebeuren van 14 februari tot 8
maart. We houden jullie op de hoogte!
Pink & Pienter Plein
Vanaf 15 februari organiseert de Bibliotheek Eindhoven elke woensdagmiddag het Pink
& Pienter Plein. Kinderen van 2 tot 7 jaar kunnen met hun ouder(s)/verzorger(s) op
onderzoek gaan, lekker spelen, experimenteren of boekjes lezen. In basisschool de
Driesprong, Tafelbergplein 8, kun je van 15.00-17.00uur terecht, voor een creatieve
middag met je kind. Je kunt je ook aanmelden als vrijwilliger voor deze middagen
bij j.trapman@bibliotheekeindhoven.nl
Yoga voor ouder en kind
Bibliotheek sluit jubileumjaar groots af!
Op woensdag 15 februari, van 14.00-15.00u kun je samen met je kind een les yoga
volgen. Yoga samen met je kind betekent samen spelen, rekken en ontspannen. Ouder
en kind concentreren zich op elkaar. Voor kinderen van 5 tot 8 jaar en een ouder (één
kind per ouder). Toegang is gratis, wel graag aanmelden
Kunstkijken voor kinderen
Het leuke van kunstkijken is dat er geen goed of fout is. De fantasie regeert! Door als
groep actief en langer naar kunst te kijken, zullen een aantal kunstwerken niet zo snel
worden vergeten. Museumdocent Patrick Verhoeven neemt de kinderen mee in de
wereld van de kunst. Woensdag 22 februari. Voor kinderen van 8-12 jaar. Toegang is
gratis, wel graag aanmelden.
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