Talismanbulletin
19-4-2017
Belangrijke data:
Dinsdag 18 t/m do. 20 april
Vrijdag 21 april
24 april t/m 5 mei
Vrijdag 12 mei
16 t/m 19 mei
Vrijdag 19 mei
Dinsdag 23 mei
Woensdag 24 mei
25 en 26 mei
Vrijdag 2 juni
5 t/m 9 juni

Eind Cito-toets groep 8
Koningsspelen met alle groepen
Meivakantie
Creamiddag groepen 3/4
Kamp groep 8
Creamiddag groep 5/6
Verjaardag kleuterleerkrachten
Studiedag, kinderen vrij
Hemelvaartvakantie
Creamiddag groep 7/8
Juni-vakantie

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

Koningsspelen
Aanstaande vrijdag vieren wij de koningspelen bij ons op school.
De kleuters hebben een ander programma dan de rest van de school en hierover bent
u in het vorige bulletin geïnformeerd.
De groepen 3 t/m 8 beginnen die dag met het koningsontbijt. Zij moeten hiervoor een
bord en bestek meenemen, een beker is dus niet nodig.
Wanneer het weer ons gunstig gestemd is gaan deze groepen ’s middags flink sporten
op school.
Rond 14.50u gaan wij met de hele school buiten de dans “Okido” voor u opvoeren.
Uiteraard mogen de kinderen deze dag in oranje kleding naar school komen!
Overblijf
Elk jaar hebben wij een bijeenkomst met de contactouders van De Talisman. Hierdoor
krijgen we waardevolle tips en informatie van de ouders. Eén van de tips was om
ouders weer eens te informeren over het overblijven. We willen daarom een aantal
zaken voor u op een rijtje zetten.
De volgorde van eten en buiten spelen
De groepen 1 t/m 5 eten eerst in de eigen klas en gaan om 12.30 uur buiten spelen. De
groepen 6 t/m 8 spelen eerst buiten en gaan om 12.30 uur naar binnen om te eten. Hier
is voor gekozen om de kinderen zoveel mogelijk ruimte te geven buiten.
Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

In elke klas is tenminste 1 overblijfkracht aanwezig. In klassen waar veel kinderen
overblijven zijn er vaak 2 aanwezig.
Als de kinderen klaar zijn met eten kunnen ze gaan tekenen, lezen of een spelletje
doen totdat het tijd is om buiten te gaan spelen (groepen 1 t/m 5) of dat school weer
begint (groepen 6 t/m 8).
De kleuters kunnen er ook voor kiezen om na het eten naar de tekenklas te gaan. Hier
kunnen zij kleuren totdat de school weer begint.
Lunch
Wat betreft de lunch zelf hebben wij in het verleden afspraken gemaakt in het kader
van “De Gezonde School “. We zullen deze nog eens op een rijtje zetten.
Het is de bedoeling dat kinderen die overblijven zelf brood meenemen. Als broodbeleg
is alles toegestaan. Koeken, pizzapunten, en ontbijtkoek nemen we niet mee tijdens
het overblijven.
Ook nemen we geen snoep en/of chips mee naar het overblijven. Yoghurt en salades
zijn toegestaan mits ze meegenomen worden in een eigen bakje dus niet voorverpakt.
Wat betreft het drinken serveren wij water of melk voor de kinderen. Heel veel kinderen
hebben nog drinken van ’s ochtends bij tijdens het overblijven. Als u wilt dat uw kind dit
’s ochtends opdrinkt en bij het overblijven melk of water drinkt zou het fijn zijn als u dit
met u kind bespreekt.
Als de kinderen klaar zijn met eten bieden wij komkommer en fruit aan. De kinderen zijn
niet verplicht om dit te eten.
Het komt regelmatig voor dat kinderen geen eten bij zich hebben voor het overblijven.
Kunt u erop toezien dat uw kind eten meeneemt als het overblijft?
Stilteklas
Wegens te weinig belangstelling wordt de stilteklas niet doorgezet. Met de ouders van
de kinderen die zich hebben aangemeld is dit besproken en gezocht naar een passend
alternatief.
Afmelding voor het overblijven
Wij willen U er nog eens op wijzen dat kinderen die een overblijfcontract hebben voor
een bepaalde dag, een briefje bij zich moeten hebben van U als zij die dag niet op
school hoeven te eten. U mag hierover ook een mail sturen naar de leerkracht.
Zonder schriftelijke toestemming van U mogen deze kinderen tussen de middag niet
weg.
In de hogere groepen komt het de laatste tijd veelvuldig voor dat kinderen
toestemming van de ouders hebben om elders te gaan eten. Dit heeft laatst tot een
vervelende situatie geleid en wij juichen het daarom ook niet toe dat kinderen ergens
anders dan thuis of bij vrienden gaan eten. We willen als overblijforganisatie en school
niet dat een groep kinderen bijv. op vrijdag op de markt rond hangt.
Wij hopen dat u begrip hebt voor ons standpunt en rekenen op uw medewerking.
Ien Vercauteren, namens Stichting Het Amuletje
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Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie (inclusief goede
vrijdag)
Meivakantie incl. Hemelvaart
Pinkstervakantie
Lang weekend
Zomervakantie

Ma 16-10-2017
Ma 25-12-2017
Ma 12-02-2018
Vr 30-03-2018

t/m
t/m
t/m
t/m

vr 20-10-2017
vr 05-01-2018
vr 16-02-2018
ma 02-04-2018

Ma 23-04-2018 t/m vr 11-05-2018
Ma 21-05-2018
Vr 8 juni en ma. 11 juni
Ma 09-07-2018 t/m vr 17-08-2018

De studiedagen en de 4 kleutervrije dagen volgen nog. Wanneer de planning
2017-2018 klaar is, zullen we deze vrije dagen ook in het Talismanbulletin
plaatsen.

Educatief partnerschap

Tijdens de tien-minutengesprekken hebben we in de Babbelhof ouders gevraagd
naar hun mening over de ouderbetrokkenheid op de Talisman. Over het algemeen
waren mensen tevreden over de ouderbetrokkenheid. Met een aantal tips en
ideeën gaan we aan de slag.
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Diploma BOUW!

Deze kinderen uit groep 4 hebben met succes het programma Bouw! afgerond en
hebben hier een mooi diploma voor gekregen. Zij hebben 2 jaar lang met hun tutor
extra geoefend met lezen d.m.v. het computerprogramma Bouw! Hard gewerkt
allemaal!
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