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Belangrijke data:
Vrijdag 23 juni
26 en 27 juni
Dinsdag 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

Koekendag
Voorlopige adviesgesprekken groep 7
Van 8.30 tot 9.30 uur geen school i.v.m. staking
Schoolreis
Eindejaarsfeest
Derde rapport mee naar huis
Musical groep 8
Groep 8 vrij
Optionele 10-minutengesprekken
Sportdag
Studiedag
Zomervakantie

Het onderwijs gaat staken
Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Er is veel aandacht voor de aangekondigde actie op 27 juni door de belangengroep "PO
in actie". Inmiddels zijn alle werkgevers- en werknemersorganisaties aangesloten en
hebben ze zich verenigd onder de naam "PO Front".
Aanleiding hiertoe is dat lage salarissen, hoge werkdruk en het tekort aan leerkrachten
als gevolg hiervan, het leraarsberoep steeds onaantrekkelijker maken. Leerkrachten
maken zich daarom ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst
van uw kinderen.
Wij willen u daarom laten weten dat wij op 27 juni, vanuit trots op ons beroep, tussen
8.30-9.30u zullen staken en de deuren van de school gesloten zullen zijn. Dit betekent
dat we die ochtend vanaf 9.30u weer lesgeven. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om
op 27 juni tussen 8.30u-9.30u zelf voor opvang van uw kinderen te zorgen.
Om verandering teweeg te brengen willen wij u vragen om ook de petitie te tekenen.
Teken de petitie voor goed primair onderwijs #POFRONT
www.pofront.nl
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vriendelijke groet,
De leerkrachten, intern begeleiders en directie van De Talisman
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Studiedagen
De volgende studiedagen zijn gepland in het nieuwe schooljaar 2017-2018:
Maandag 4 september 2017
Donderdag 5 oktober 2017
Woensdag 6 december 2017
Maandag 19 februari 2018
Dinsdag 3 april 2018
Vrijdag 15 juni 2018
Vrijdag 6 juli 2018
Let op: in verband met het praktijkexamen verkeer op donderdag 7 juni, is het lange
weekend in juni verplaatst van 8 t/m 11 juni naar 15 t/m 18 juni!!

Schoolreisje donderdag 29 juni a.s.
Donderdag 29 juni a.s. is het weer zover en gaan we op schoolreisje!
Bijgaand alle informatie over de – voor veel kinderen – leukste dag van het
schooljaar. Het schoolreisje voor de groepen 1, 2 en 3 heeft als bestemming
Speelboerderij de Hullies in Uden. Voor de groepen 4 tot en met 7 hebben we als
bestemming Pretpark de Valkenier in Valkenburg gekozen.
Lees voor een goed verloop van de dag onderstaande informatie even aandachtig
door!
Algemeen
 Parkeren op het kerkplein is deze dag NIET mogelijk! Hetzelfde geldt bij het
ophalen aan het einde van de dag: ook dan is parkeren op het kerkplein NIET
mogelijk!
 Bij het ophalen van de kinderen aan het einde van de dag is het rondom de
bussen altijd een drukte van belang. Loop daarom niet naar de bus maar vang
de kinderen op voor de kerk. Dan blijft er ruimte rondom de bussen en is het
ophalen wat overzichtelijker.
 Wanneer uw kind last heeft van wagenziekte is het verstandig uw kind van te
voren een reispilletje te geven en een plastic zakje + schoon shirtje mee te
geven.
 Neem een lunchpakketje mee en zorg voor voldoende drinken. Het liefst in
een plastic flesje zodat je deze met water weer kunt vullen als het erg warm is.
 Neem een regenjas mee bij slechte weersvoorspelling.
 Zorg voor een makkelijke (rug)tas met naam erop
 Smeer de kinderen bij mooi weer goed in met zonnebrand.
 Bij calamiteiten op de dag van het schoolreisje kunt u gewoon naar school
bellen.
 Kinderen die na het schoolreisje nog naar de BSO mogen, worden op het
Gerardusplein door medewerkers van de BSO opgevangen en naar de BSO
gebracht.
 Neem heel veel goede zin mee!!!!!
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Hullies, groepen 1, 2 en 3
- Alle kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht.
- De bussen naar de Hullies vertrekken rond 8.45 uur vanaf het kerkplein.
- Rond de klok van 16.00 uur (zonder files) worden de groepen 1, 2 en 3 weer
terug verwacht op het kerkplein.
- Sinds kort heeft de Hullies een waterspeeltuin: een bad met ongeveer 20 cm
water waar ook leuke speeltoestellen en sproeiers in staan. De kinderen
mogen daarom bij mooi weer zwemkleding en een handdoek meenemen.
De Valkenier (groepen 4 tot en met 7)
- Alle kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht.
- De bussen naar de Valkenier vertrekken rond 9 uur vanaf het kerkplein.
- Rond de klok van 16.45 uur (zonder files) worden de groepen 4 tot en met 7
weer terug verwacht op het kerkplein.
- De groepen 4 lopen onder begeleiding in groepjes door het park (5 kinderen
met 1 begeleider)
- Alle kinderen krijgen een oranje polsbandje met daarop een telefoonnummer
voor eventuele noodgevallen. Het is daarom niet nodig het Talisman shirt te
dragen tijdens het schoolreisje (maar het mag natuurlijk wel!).
- Uiteraard is er toezicht in het park en is er een centrale plek waar kinderen
naar toe kunnen komen.
- De kinderen lopen met hun tas door het park dus zorg voor een makkelijk
(rug)tasje met de naam erop.

Wij zijn er bijna klaar voor dus wat ons betreft kan het aftellen beginnen! Heb je
vragen? Stel ze aan de leerkracht. Wij wensen alle kinderen alvast een heerlijke dag!

De schoolreiscommissie

Musical workshops

De groepen 6, 7 en 8 hebben een musical workshop gehad van Centrum voor
Musical. De kinderen zijn aan de slag gegaan met het tonen van emoties en het
gebruik van lichaamstaal. Ook hebben ze gespeeld met kleine en grote bewegingen
en het effect daarvan op het publiek. De betrokkenheid en het enthousiasme van de
kinderen was groot! De groepen 8 kunnen natuurlijk deze opgedane ervaring
meenemen in het oefenen voor de eindmusical en de groepen 7 konden alvast
oefenen voor volgend jaar.
Hieronder schrijft Merel Mulder uit groep 8 een stukje over deze workshop:
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Workshop Shrek.
De groepen 6, 7 en 8 hebben een workshop gehad van Babette en Brigit van Centrum
voor musical. De groepen 6 en 7 hebben een scene uit de musical Shrek nagespeeld, de
groepen 8 hebben een stukje uit de school-musical gedaan en hebben tips en trics geleerd.
De groepen 6, 7 en 8 gaan naar de musical kijken in het parktheater op maandag 3 juli.
Als iemand uit de groepen 1, 2, 3, 4 of 5 wilt komen kijken kun je nog kaartjes bestellen
op www.centrumvoormusical.nl. De musical is voor kinderen vanaf 4 jaar. Meer info
staat op de site. Van onze school speelt Merel Mulder uit groep 8 b in de musical Shrek.
Hopelijk tot dan! 
Geschreven door Merel Mulder

Dringende 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@skpo.nl
Ook voor vragen kunt u bij haar terecht.
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Eindejaarsfeest 30 juni!!!

Beste ouders,
Laat u verrassen en in de watten leggen!
Tijd: 20. 30 tot 0.00 uur
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