Talismanbulletin
5-4-2017
Belangrijke data:
Donderdag 6 april
Vrijdag 7 april
Woensdag 12 april
Woensdag 12 april
Vrijdag 14 en ma. 17 april
Dinsdag 18 t/m do. 20 april
Vrijdag 21 april
24 april t/m 5 mei

Open Podium 3D, 5JB, 6M, 8M, 1-2SM
Open Podium 3 SM, 4S, 5KE, 6PW, 1-2M
Theatervoorstelling AaiPet voor de kleuters van CKE
Inloopochtend
Paasvakantie
Eind Cito-toets groep 8
Koningsspelen met alle groepen
Meivakantie

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

Verkeersweek 3 t/m 10 april
Deze week hebben we de jaarlijkse verkeersweek voor de groepen 1 t/m 8
georganiseerd. Het accent ligt op allerlei praktische verkeersoefeningen. Voor de
kleuters wordt het schoolplein op maandag 10 april een soort verkeersplein waar de
kinderen kennis maken met allerlei verkeersregels.
De groepen 3 en 4 hebben op dinsdagmiddag 4 april het oversteken in de buurt
geoefend en de groepen 5 en 6 hebben allerlei fietsvaardigheden gedaan op het
Gerardusplein.
Groep 7 gaan op donderdag 6 april de fietsroute voor het praktisch verkeersexamen
oefenen.
De groepen 8 krijgen informatie over de dode
hoek.
Er komt woensdagmorgen een bus op het
marktplein te staan. De kinderen zullen ervaren
hoe gevaarlijk de dode hoek is.
Daarnaast zal het onderwerp verkeersveiligheid
rond de school aan bod komen. Er wordt een
nulmeting gedaan in alle groepen wie lopend,
fietsend of met de auto naar school komt. Zo is
het om allerlei redenen goed om lopend of
fietsend naar school te komen. De voornemens
voor een verkeersveilige schoolomgeving worden
besproken. (zie volgende blz.)
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Op maandag 10 april worden de werkzaamheden gestart om op het Gerardusplein
8 nieuwe lindebomen te plaatsen. Hierdoor kunnen de auto’s niet op de bekende
plek bij de lantaarnpalen op het plein geparkeerd worden. Dit is een goede
aanleiding om te proberen met de fiets of lopend naar school te komen. Het past
mooi bij onze actie voor een verkeersveilige schoolomgeving.

Verkeersactie

Ons goede

voornemen voor
dit jaar:

We lopen of fietsen naar
school!
(En laten de auto staan!)
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Vijf goede redenen om naar school te lopen of te fietsen:
1. Je wordt een betere verkeersdeelnemer.
2. Je bent lekker in beweging.
3. Het wordt rustiger en veiliger rondom onze school.
4. Je krijgt eigen verantwoordelijkheid.
5. De lucht wordt schoner.

Doe jij ook mee?
Basisschool De Talisman blijft werken aan een veilige
schoolomgeving
De basisscholen, verkeersouders en gemeenten maken met het BVL een punt van Nul
Verkeersdoden in Brabant en van verkeersveiligheid.

Bibliotheek op school

Oproep!!

Vorige week hebben we de boeken uit de bibliotheek op school gescand. Alle
boeken moesten ingeleverd worden om een beeld te krijgen welke boeken
verouderd zijn en welke titels/series aangeschaft kunnen worden. Nu blijkt dat veel
te veel boeken niet terug zijn gekomen. OPROEP: Kijk thuis samen met uw
kind(eren) of er nog boeken achtergebleven zijn. Geef deze aan de leerkracht van
uw kind of stop ze in de inleverkast bij de bibliotheek op school. Het zou jammer
zijn wanneer we onze rijk gevulde bibliotheek niet kunnen blijven vernieuwen.

Koningsspelen Giga kangoeroedag groepen 1-2
Op vrijdag 21 april doen wij mee aan de Giga kangoeroedag bij korfbalvereniging Rust
Roest op Sportpark Strijp. Een sportieve ochtend, speciaal georganiseerd voor kleuters.
Het is de bedoeling dat de kinderen om 8:45 u op het sportpark aanwezig zijn. Wij willen
u vragen uw kind(eren) zelf te brengen. Tip: Is dit lastig? Misschien kunt u met iemand
regelen om samen te rijden. De leerkracht(en) staan klaar om de kinderen op te vangen.
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Rond 12:00 u gaan we terug naar school met bussen, mede mogelijk gemaakt door
onder andere korfbalvereniging Rust Roest.
Alle kinderen blijven deze dag over, dus geef je kind een lunchpakketje mee. Wij hopen
natuurlijk op mooi weer, vergeet uw kind dan niet in te smeren.
In de middag volgt er nog een programma op school. De school is gewoon om 15:00 uit.
En dan begint de vakantie!
Bij vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Wij hebben er al veel zin in!
Groetjes van de leerkrachten van groep 1-2

Leer nu supersnel blind typen op school met klasgenootjes!!
Het blindtypen is een must in deze tijd, bijna alles gebeurt tegenwoordig natuurlijk
digitaal. Het is wetenschappelijk bewezen door de Radboud Universiteit in Nijmegen,
dat zowel de taal als leerprestaties verbeteren bij leerlingen die het blindtypen op de
juiste wijze beheersen.
Op maandag 2 oktober 2017 wordt er op school weer gestart met een klassikale
cursus blindtypen voor leerlingen van de groepen 7 en 8.
Er zijn tegenwoordig talloze online typecursussen, maar om het blindtypen echt
goed te leren is er veel begeleiding nodig en natuurlijk is het dan ook nog van
belang dat degene die de leerling begeleidt kennis van zaken heeft.
De cursus wordt georganiseerd door Instituut Spijksma uit Nuenen. Zij werken
met kleine groepen en bieden niet alleen ondersteuning tijdens de lessen, maar
ook eventueel thuis via het chatsysteem wat gekoppeld is aan het typeprogramma.
Het programma is kindvriendelijk en bevat talloze letter/woordoefeningen, tests,
games en examentrainingen. Daarnaast is het prettig en motiverend om met
leeftijdsgenootjes samen te oefenen. Leren blindtypen is echt een proces wat tijd
kost en goed moet gebeuren. Hier staat Instituut Spijksma garant voor en biedt
daarom 100% diplomagarantie!
Elk kind is welkom op de cursus. Voor dyslectische kinderen zijn er evt.
aanpassingen, zoals bv. een speciaal lettertype. Doordat de klassikale lessen om
de 14 dagen plaatsvinden is de huiswerkdruk lager dan bij andere cursussen en
wordt het blindtypen (en dus daarmee de snelheid/precisie) vele malen beter
geautomatiseerd!
Als u uw kind mee wilt laten doen aan deze cursus, waarbij er dus gegarandeerd
wordt dat uw kind zal slagen voor een typediploma, dan kunt u hem/haar
aanmelden via www.instituut-spijksma.nl (hier vindt u ook meer informatie over
de kosten en lestijden).
Bij inschrijving voor 31 mei 2017 wordt er € 15,00 korting op het lesgeld verstrekt.
Voor vragen kunt u terecht bij Heinz of Leny Spijksma op tel. 040-2832762 of
info@instituut-spijksma.nl.
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LEF & LOL Toneellessen voor kinderen
We gaan vol energie toneelspelen vanuit muziek, verhalen, kostuums en eigen
verzinsels. Veel doen en veel op de vloer. Iedere les verzinnen we iets anders.
Samenwerken, lef en spelplezier zijn hierbij heel belangrijk. Uiteraard laten we de laatste
les aan de ouders zien wat we kunnen!
Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Duur: 8 lessen (niet in vakanties)
Leeftijd: 8-12 jaar
Prijs: € 72,Docent: Ilse Wouters
Locatie: Ilse Wouters Academy, Sectie C, Daalakkersweg 2 (Hal 8) Inschrijving: Stuur
een mail naar info@ilsewoutersacademy.com
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