Talismanbulletin
01-06-2017
Belangrijke data:
Vrijdag 2 juni
5 t/m 9 juni
Vrijdag 23 juni
26 en 27 juni
Donderdag 29 juni
Vrijdag 30 juni
Woensdag 5 juli
Donderdag 6 juli
Vrijdag 7 juli
Maandag 10 juli
Dinsdag 11 juli
Vrijdag 14 juli
17 juli t/m 25 augustus

Creamiddag groep 7/8
Juni-vakantie
Koekendag
Voorlopige adviesgesprekken groep 7
Schoolreis
Eindejaarsfeest
Derde rapport mee naar huis
Musical groep 8
Groep 8 vrij
Optionele 10-minutengesprekken
Sportdag
Studiedag
Zomervakantie

Sportdag
Dit jaar staat de SPORTDAG gepland op dinsdag 11 juli van 08:30 uur tot 14:45 uur
voor de groepen 3 t/m 8. Jullie begrijpen dat er veel ouders nodig zijn om er een leuke
dag van te maken. Naar verwachting hebben we 70 begeleiders nodig. Zowel
groepsbegeleiders als begeleiders van de diverse sportactiviteiten.
In de ochtend strijdt ieder kind om zijn/haar beste score op uiteenlopende
sportonderdelen en in de middag strijden de parallelklassen tegen elkaar in
verschillende sportspellen en staat de samenwerking centraal. Op het einde van de
sportdag krijgt ieder kind een diploma mee naar huis.
Wij hopen dat jullie je in groten getale opgeven. Dat kan door vóór 16 juni een mail te
sturen naar: sportdagtalisman@gmail.com met daarin het antwoord op onderstaande
vragen:
 Voor- en achternaam begeleider:
 Voor- en achternaam kind:
 Groep:
 Ik help: de hele dag / alleen de ochtend / alleen de middag
 E-mail:
 Bijzonderheden:
Wij en de kinderen verheugen ons er al op!
De sportdagcommissie:
Claire, Dinie, Lonneke, Riëtte ,David, Erik, Paul, Twan
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Sport in en om De Talisman
Buiten de sportdag, krijgt sport het hele jaar door de aandacht op De Talisman. Deze
week kregen diverse groepen in de gymzaal een workshop ‘popping’, de kinderen
hebben hier geleerd om te dansen als robots. Vorige week hadden we workshops
free running in de gymzaal. En natuurlijk niet te vergeten het WK voetbaltoernooi van
afgelopen weekend. Ook dit jaar was het weer een goede opkomst, de kinderen
hebben flink hun best gedaan en de ouders hebben hen volop aangemoedigd!

Kleutervrije dagen
We hebben u in een eerder Talismanbulletin al op de hoogte gebracht van de
vakanties en studiedagen. We kunnen u nu ook de kleutervrije dagen laten weten,
namelijk:
Vrijdag 29 september
Vrijdag 10 november
Vrijdag 24 november
Vrijdag 16 maart
Oproep: Wie komt helpen bij de schoolbibliotheek?
Voor het komende schooljaar 2017 – 2018 hebben we voor de uitleen van boeken op
woensdagmiddag geen vrijwilligers. De tijden zijn van 12.00 tot 13.00 uur.
Er is in uw omgeving vast een buurman, buurvrouw, opa, oma of een ander enthousiast
persoon, die het leuk vindt om ons 1 uurtje in de week te helpen. Wie weet bent u dat
zelf wel!!!
U kunt zich opgeven bij Audrey van Zwam a.vanzwam@bsdetalisman.nl
Ook voor vragen kunt u bij haar terecht.
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De VakantieBieb
Het zomercadeautje van de Bibliotheek: of je nu op vakantie gaat of thuisblijft, in de
VakantieBieb vind je meer dan 60 mooie e-books voor het hele gezin.
De VakantieBieb opent 1 juni 2017 voor jeugd en 1 juli komen hier e-books voor
volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus 2017.
Download de gratis app vanaf 1 juni op je tablet of smartphone.
www.vakantiebieb.nl

21e eeuwse vaardigheden en ICT
Zoals aangekondigd in het Talismanbulletin van 15 mei volgt hier een stukje informatie
over het onderdeel ICT.
ICT is de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderdeel geworden van ons
onderwijs. Waar we vijftien jaar geleden nog een eenzame (stand alone)computer
achterin de klas hadden staan, heeft de leerkracht nu de beschikking over een digitaal
schoolbord, werken de leerlingen met tablets en laptops en loopt een groot deel van de
communicatie met de ouders via digitale kanalen.

Binnen het onderwijs wordt ICT onderverdeeld in de vakgebieden: basisvaardigheden,
informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.
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Basisvaardigheden
Dit onderdeel heeft de afgelopen jaren het meeste aandacht gekregen in ons onderwijs.
Kinderen worden wegwijs gemaakt in allerlei programma’s, leren werken met
verschillende apparaten en leren gebruik te maken van internet. Dit onderdeel blijft door
de snelle veranderingen altijd van belang. Zo is een muistraining voor kleuters
bijvoorbeeld door de tijd ingehaald maar blijft het belangrijk dat kinderen een bestandje
kunnen opslaan en delen met anderen.
Informatievaardigheden
Met het aanpakken van ons wereldoriëntatie-onderwijs is de behoefte aan
informatievaardigheden nog groter geworden. Leren doe je niet meer alleen door dingen
uit je hoofd te leren maar door zelf gemakkelijk informatie te verwerven. Dit kan vanuit
digitale bronnen maar ook uit ‘ouderwetse’ naslagwerken. Het kritisch beoordelen van
informatie en goede zoekstrategieën zijn hierbij belangrijk. Dit komt aan bod in onze
‘Blink’-lessen en in de bovenbouw in specifieke lessen informatieverwerking.
Mediawijsheid
Eén van de meest ingrijpende veranderingen in onze samenleving is het gebruik van
sociale media. In een rap tempo zijn sociale netwerken gekomen en gegaan. Denk
maar eens aan LinkedIn, Hyves, Facebook, Instagram en Snapchat. Allemaal platforms
die onze wereld een stuk breder hebben gemaakt en communicatie veel directer. Wij
vinden het belangrijk om kinderen op een bewuste manier te laten omgaan met media.
Ook hier proberen we kinderen op een veilige, kritische en fatsoenlijke manier
mediawijs te maken. Dit doen wij onder andere door deel te nemen aan de week van
de mediawijsheid.
Computational thinking
Dit vakgebied betekent letterlijk ‘denken als een computer’ en lijkt zich daardoor te
richten op het begrijpen van de werking van een computer. Maar het laat zich beter
vertalen als ‘op een creatieve manier problemen oplossen’. In de praktijk betekent dit
dat kinderen digitale middelen inzetten zoals programmeren, maar ook stapsgewijs
leren denken zonder daarbij gebruik te maken digitale middelen. Computational thinking
staat op de Talisman nog in de kinderschoenen. Incidenteel komt het zeker aan bod.
Onze kleuters werken bijvoorbeeld met een Beebot, er wordt in de bovenbouw
geprogrammeerd met Scratch en gaan we komend schooljaar meedoen met de First
Lego League.
Kortom, het ICT onderwijs op de Talisman is volop in ontwikkeling. We doen al
behoorlijk veel maar er is ook nog veel ruimte voor verbreding en verdieping!
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Sfeerimpressie schoolkamp
Het weer was heerlijk, de sfeer was voortreffelijk en de kinderen hebben genoten van
alle activiteiten op het kamp en van elkaar! Onderstaand een sfeerimpressie van deze
heerlijke dagen voor onze twee groepen 8.

Sponsoring basisschool De Talisman
De school heeft de laatste 15 jaar regelmatig schoolshirts gesponsord gekregen van het
Eindhovens Dagblad. Zo hebben jaren achtereen de kinderen een schoolshirt gehad voor de
sportactiviteiten en bijvoorbeeld voor de schoolreis. Door de fusie met de Persgroep is deze
sponsoring gestopt. Jammer! Basisschool De Talisman ziet in sponsoring een ideale
mogelijkheid om leer- en hulpmiddelen/buitenschoolse activiteiten die niet opgenomen zijn in
het schoolbudget toch aan te schaffen en te organiseren.
Voor deze extra’s hebben we geld nodig. U kunt onze school sponsoren door middel van een
geldelijke bijdrage voor aanschaf van bijv. schoolshirts of het steunen van bepaalde
activiteiten.
Wat betreft sponsoring zijn er vele mogelijkheden. Wij gaan graag in overleg om een
bepaalde vorm te kiezen. Onderstaand vindt u verschillende vormen van sponsoring:
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verbeteren en ondersteunen van onze I.C.T-activiteiten
sponsoren van evenementen, zoals buitensportdag, sporttoernooien,
spelletjesmiddag, kerstviering, sinterklaasfeest, projecten, creatieve middag,
schoolreis, schoolkamp, etc.
cultuureducatie (excursies, kunstweek, theaterbezoek)
verzorgen van excursies naar bedrijven en instellingen
de lay out en het drukken van de schoolgids
aankleding van het schoolplein

Wij hopen op uw steun, u kunt contact opnemen met Henk Hinsenveld

Eindejaarsfeest!!!
De voorbereidingen zijn in volle gang en er ploppen al allerlei leuke ideeën op om
de avond een speciaal tintje te geven. Zo is de toneelgroep al volop in beraad en
de leerkrachten steken de koppen bij elkaar. Het belooft een bijzondere avond te
worden voor iedereen. Alle ouders zijn van harte welkom om het schooljaar op een
gezellige manier af te sluiten met elkaar!
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