Talismanbulletin
13-03-2017
Belangrijke data:
Maandag 13 maart
Donderdag 16 maart
Vrijdag 17 maart
Vrijdag 24 maart
Vrijdag 24 maart
Maandag 27 maart
Dinsdag 28 maart
Vrijdag 31 maart
Vrijdag 31 maart
Donderdag 6 april
Vrijdag 7 april
Woensdag 12 april

MR-vergadering 20.00 uur in de personeelskamer
Open podium 3N, 4NM, 5M, 7CA, 1-2 CP
Open Podium 4VD, 6D, 7CM, 8B, 1-2 RM
Het tweede rapport gaat mee naar huis
De kleuters zijn vrij
10 minutengesprekken kinderen groep 1 t/m 7
10 minutengesprekken kinderen groep 1 t/m 7
Koekendag
Afsluiting cultuurweek met kunstroute 15.00 uur
Open Podium 3D, 5JB, 6M, 8M, 1-2SM
Open Podium 3 SM, 4S, 5KE, 6PW, 1-2M
Theatervoorstelling AaiPet voor de kleuters van CKE

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

Cultuurweek
In de week van 27 t/m 31 maart vindt de tweejaarlijkse cultuurweek plaats.
Wij zijn als commissie al druk bezig om leuke activiteiten te organiseren. Deze zullen
voornamelijk in het teken staan van allerlei kunst, gemaakt door kinderhanden.
Op vrijdag 31 maart is de afsluiting. Van 15.00 uur tot 15.30 uur bent u van harte
welkom om de kunstroute te lopen door de school. Zo kunt u de kunstwerken die door
de kinderen zijn gemaakt komen bewonderen.
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 worden om 15.00 uur door hun ouders bij de klas
opgehaald. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 spreken samen met hun ouders af
waar ze elkaar zullen treffen binnen school.
Noteer de datum alvast in uw agenda.

Uitnodigingen 10-minutengesprekken
Op donderdag 9 maart 2017 zijn de uitnodigingen voor de 10-minutengesprekken
digitaal verstuurd naar alle ouders. Indien u door één of andere reden geen uitnodiging
heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind om een
afspraak te maken voor een gesprek.
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Nieuwe boeken in de bibliotheek op school
Onze school krijgt 33 procent nieuwe boeken in de bibliotheek, zodat alle kinderen
weer extra nieuwe, leuke en interessante boeken kunnen lezen. Het is daarom
belangrijk dat alle boeken die de kinderen thuis en in de klas hebben, uiterlijk vrijdag
17 maart zijn ingeleverd in de bibliotheek op school. Boeken kunt u inleveren in de
daarvoor bestemde bak, mocht deze vol zijn dan staat er een tafel in de mediatheek
klaar waar de boeken op kunnen worden gelegd. Vergeet niet om de boeken te
scannen als u ze inlevert!
Vanaf vandaag, maandag 13 maart kunnen geen boeken meer worden geleend.
Maandag 27 maart kunnen de kinderen weer lenen en kiezen uit een mooie,
uitgebreide collectie!
Kinderverkiezingen op De Talisman
De bovenbouwgroepen houden zich rond 15 maart bij de Tweede Kamerverkiezingen bezig met democratie, stemmen, politek, etc.
Groep 8 volgt de lessenserie “De derde kamer” . Groep 7 werkt met een les uit
Nieuwsbegrip en inventariseert waar de bezoekers van het stembureau in onze
speelzaal op hebben gestemd.

Lentekriebels in groep 8.

Volgende week gaan we weer aan de slag met lentekriebels in groep 8.
Het is belangrijk dat de kinderen op de hoogte zijn van alle seksuele ontwikkelingen.
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Relationele
en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven
over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap,
respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis
waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op
school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met
onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. School en ouders
kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding.
We gaan verschillende activiteiten doen waarbij de kinderen de ruime mogelijkheid
hebben om vragen te stellen. Alles kan en mag besproken worden.
Vraag ook eens aan uw zoon of dochter waar zij het over gehad hebben en wat ze
ervan vinden.
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Stilteklas tijdens het overblijven
Per 21 maart starten we op dinsdag en donderdag met een stilteklas tijdens het
overblijven. Het gaat alleen om het half uur eten in de klas. Het andere half uur gaan
de kinderen lekker met de andere kinderen mee naar buiten.
Deze stilteklas is bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m 8, die veel last hebben van
het geluid/ de drukte tijdens het eten in de klas.
Om de stilte te bewaren wordt er van de kinderen verwacht dat zij in alle rust eten en
er worden geen spelletjes samen gedaan. De kinderen kunnen natuurlijk wel lekker
ontspannen door te tekenen of te lezen.
In principe kiezen de kinderen voor een langere periode voor de stilteklas. Het is
daarom verstandig om bovenstaande afspraken eerst met uw kind te bespreken,
zodat er geen onduidelijkheden over zijn.
Aanmelden voor het overblijven in de stilteklas kan door het sturen van een mail,
vóór 17 maart, naar: i.vercauteren@skpo.nl ( Ien Vercauteren, coördinatie overblijf)
met de volgende gegevens:

Onderwerp van de mail: stilteklas
Naam van het kind: ……………………………………………….
Klas + leerkracht van het kind: ……………………………….
Dag(en) waarop het kind naar de stilteklas wil (alleen dinsdag en/of donderdag
mogelijk): …………………………….

Aangezien we de groepen niet té vol willen maken, kan het kind pas naar de
stilteklas als de mail bevestigd is. Het afmelden voor de stilteklas gebeurt ook via
bovenstaande mailadres.
De proefperiode van de stilteklas loopt tot aan de meivakantie. Dan evalueren we of
we doorgaan met dit project.
Zijn er nog vragen, dan kun je ons altijd mailen of aanspreken.
Riëtte Verest (IB) en Ien Vercauteren (overblijf)
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Digitaal pesten
Helaas komt digitaal pesten steeds meer voor in Nederland, ook op de
basisschool. We vinden het daarom belangrijk om u als ouder preventief te
informeren over hoe we gezamenlijk digitaal pesten kunnen voorkomen en hoe
we ermee om kunnen gaan.
Kinderen maken erg veel gebruik van internet en hebben in de hogere groepen vaak
ook al een mobiele telefoon. Een groot deel van hun leven speelt zich tegenwoordig
online af. Dit betekent ook dat naast ‘gewoon’ pesten ook digitaal pesten of
cyberpesten kan voorkomen: pesten, treiteren of intimideren via e-mail, chat, mobiele
telefoons of andere digitale hulpmiddelen. Gemak en anonimiteit van internet
veroorzaken ook ongeremder pestgedrag dan in het werkelijke leven. De grenzen
van taalgebruik worden verlegd, en er kunnen filmpjes en foto’s gebruikt worden om
digitaal te pesten. Kinderen durven meer via internet. Ouders en leerkrachten grijpen
minder vaak in omdat digitaal pesten moeilijker traceerbaar is.
Net als ‘normaal’ pesten is digitaal pesten onaanvaardbaar. Ouders, leerkrachten,
maar ook kinderen zelf moeten er op letten en reageren. Ouders kunnen helpen een
omgeving te creëren waar digitaal pesten niet wordt getolereerd: kinderen moeten
leren dat anoniem online zijn, niet betekent dat zij zich onverantwoordelijk kunnen
gaan gedragen. Ze moeten hun eigen rechten en verantwoordelijkheden kennen en
weten hoe ze de rechten van anderen kunnen respecteren. Belangrijk is daarbij te
zorgen voor een open dialoog: geef uw kinderen het gevoel dat ze bij u terecht
kunnen wanneer zij digitaal gepest worden. Zorg dat u op de hoogte bent hoe uw
kind online communiceert.
Voor meer tips over digitaal pesten kunt u terecht op www.keepcontrol.eu/nl.
Het onderstaande staat op deze site en behandelen we in de bovenbouw.
Als je een onaangenaam bericht krijgt in je mailbox, op je profielsite, via een
sms/whatsApp of wanneer je bijvoorbeeld aan het online gamen bent, volg dan
onderstaande adviezen:
1. Antwoord nooit op berichten die bedoeld zijn om te intimideren of te
verontrusten. Zo stimuleer je alleen maar de pester.
2. Bewaar het bericht. Je hoeft het bericht niet te lezen, maar bewaar het als
bewijs van de pesterij. Dit is belangrijk wanneer je de intimidatie wilt melden
of om hulp vraagt. Maak er een screenshot van.
3. Meld je problemen aan mensen die er iets aan kunnen doen. Meld
beledigende berichten aan de webmaster van de site waar je het bericht
tegenkomt. Meld mogelijk illegale voorvallen direct bij de autoriteiten zoals de
politie. Je kunt ook terecht op www.helpwanted.nl of op www.kindertelefoon.nl
4. Voor ouders: Ga naar de leerkracht van uw kind en bespreek het. Binnen
school kan het meestal snel opgelost worden.
5. Blokkeer de verzender. Iemand die je intimideert, ben je liever kwijt dan rijk –
blokkeer ongewenste verzenders!
6. Vertel het aan iemand die je vertrouwt. Praat met iemand die je vertrouwt.
Praten met je ouders, vrienden, leerkracht of hulplijn is meestal de eerste stap
wanneer je met iets zit.
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7. Respecteer jezelf en respecteer anderen - Veel van wat je online zet, is
voor iedereen zichtbaar. Soms vergeten we dat wel eens. Ken je rechten en
plichten! Denk creatief! Blijf jezelf! Blijf in controle!
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