Talismanbulletin
30-06-2017
Belangrijke data:
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

Eindejaarsfeest
Derde rapport mee naar huis
Musical groep 8
Groep 8 vrij
Optionele 10-minutengesprekken
Sportdag
Studiedag
Zomervakantie

Eindejaarsfeest vanavond!!!

Wij vinden het geweldig als u komt, om u te
bedanken voor de fijne samenwerking en te
proosten op een gezamenlijke inzet voor de
ontwikkeling van onze kinderen!

Tijd: 20. 30 tot 0.00 uur
Alvast wat info over de laatste schoolweek
Maandag 10 juli :
Om 08.30u vertrekken de groepen 6 t/m 8 naar het Parktheater om de musical Shrek te bekijken. De
groepen 1 t/m 5 hebben om 11.00u een voorstelling van Hilaria buiten op de speelplaats. Het thema
van deze show is dolfijnen.
In de middag spelen de groepen 1-2 gezelschapspellen in de klas. De groepen 3 t/m 5 hebben een
eigen invulling in de klas. De groepen 6 t/m 8 gaan aan de slag met het thema ‘Dan liever de lucht in’.
Ze bouwen vliegtuigjes en raketten, deze gaan ze op woensdag testen.
Dinsdag 11 juli :
De groepen 1-2 hebben spelletjesdag op de Talisman. De spelletjesdag begint om 08.30u.
De groepen 3 t/m 8 hebben sportdag op het grasveld van het Joris college. Kinderen gaan hier
zelfstandig naar toe. De kinderen worden daar om 08.45u verwacht.
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Woensdag 12 juli:
Om 08.30u start het wisseluurtje. De groepen 1 t/m 3 worden vanaf 08.20u ontvangen in de klassen.
De groepen 4 t/m 8 worden om 08.25u ontvangen op het schoolplein door de nieuwe leerkracht. De
leerkracht staat met een bord op het schoolplein, laat uw kind bij de nieuwe leerkracht verzamelen.
Om 08.30u zal de nieuwe leerkracht de kinderen meenemen naar de klas. Om 09.30u is het
wisseluurtje afgelopen.
Om 10.35u hebben de groepen 1 t/m 5 ruilbeurs op de speelplaats. Laat de kinderen een kleedje
meenemen en speelgoed dat geruild mag worden.
De groepen 6 t/m 8 testen om 09.35u de vliegtuigjes en raketten. Meester Athur en Meester Cris laten
vanaf het dak de vliegtuigjes en raketten naar beneden vliegen. Een mooi spektakel!
Donderdag 13 juli:
In de ochtend hebben de groepen 1 t/m 8 een wervelende spelshow: ‘Doet ie ’t of doet ie ’t niet’. De
rest van de ochtend is er een eigen invulling in de klas.
In de middag is om 13.15 het uitglijden van de groep 2 kinderen. Zorg dat u er echt om 13.15u bent
om uw kind te zien uitglijden.
Om 14.15 is het afscheid van groep 8 op het plein. Om 15.00u is het zomervakantie.

Sportdag
Op dinsdag 11 juli 2017 hebben we weer een super sportdag georganiseerd voor alle kinderen uit groep 3
t/m 8. In de ochtend vinden de individuele sportactiviteiten plaats. Ieder kind krijgt hiervan een diploma.
Vervolgens strijden in de middag de parallelgroepen per leerjaar tegen elkaar om een wisselbeker.
De dag wordt geopend met een gezamenlijke warming-up en afgesloten met een spetterende wedstrijd
tussen de leerlingen van groep 8 en leerkrachten/begeleiders. En ten slotte is er natuurlijk de prijsuitreiking!
Hierbij een aantal aandachtspunten:
-

De kinderen komen op eigen gelegenheid naar het adres van de sportdag: het St. Joriscollege
aan de Roostenlaan 296. Volg daar de pijlen naar het sportveld. De kinderen moeten daar ook
weer worden opgehaald.

-

De sportdag begint om 08:35 uur en eindigt om 14:45 uur. Wanneer de kinderen met de auto
worden weggebracht /opgehaald dan kunt u parkeren bij de school of eventueel parkeren
tegenover de school op de parkeerplaats van Sportpark de Heihoef.

-

Wanneer de kinderen en de begeleiders van de sportdag met de fiets komen, dan adviseren we om
niet de grote fietsenstalling aan de rechterkant van het St. Joriscollege te gebruiken, maar kunnen
de fietsen links van het gebouw in de stalling worden geplaatst. Volg de borden naar de
fietsenstalling voor de Talismankinderen.

-

Kinderen verschijnen in hun Talisman T-Shirt, een sportbroek en sportschoenen (eventueel reserve
kleding meenemen afhankelijk van het weer ).

-

Kinderen moeten een lunchpakket meenemen en voldoende drinken. Er worden dit jaar geen
waterflesjes uitgedeeld, het is wel mogelijk om meegenomen flesjes na te vullen met water.

-

Kinderen graag thuis al insmeren bij erg zonnig weer.

-

Kinderen moet zich melden bij hun juf of meester die hen opwacht bij het klassenbordje op het
sportveld. Benieuwd wie de wisselbeker heeft gewonnen? Kom dan rond 14:40 uur kijken naar de
prijsuitreiking!

-

Gaat uw kind die dag naar de voor en/of naschoolse opvang, communiceer hier dan tijdig over met
opvang en leerkracht. Wij nemen ook contact op met de opvang om misverstanden te voorkomen.

-

EHBO post is aanwezig.
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-

Ouders die zich als begeleider hebben aangemeld krijgen in de loop van volgende week
uitgebreide informatie over de sportdag.

Wij wensen iedereen veel plezier en laten we dit met zijn allen tot een groot succes maken!
Let op: Bij slecht weer hoort u via de leerkracht van uw kind dat de sportdag niet doorgaat, uiterlijk
maandag 10 juli om 15:00 uur. Bij geen bericht gaat de sportdag dus gewoon door.
Tot dinsdag 11 juli,
De sportdagcommissie: Riëtte, Claire, Dinie, Lonneke, Paul, Erik, Twan en David .

Luisterboeken
Een aanrader voor in de vakantie!
wanneer je kind het niet altijd fijn vindt om zelf te lezen, of als het gewoon wil uitrusten, kunt u via de
volgende link gratis luisterboeken downloaden:
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html

Voor alweer het 4e seizoen vinden, tijdens de zomervakantie, de Multisport & Fun-sportweken plaats
op de Genneper Parken in Eindhoven.
Komende zomer organiseren wij twee keer een sport-3-daagse voor kinderen van de basisschool,
waarbij plezier in sporten het belangrijkste is. Laagdrempelig maar toch uitdagend voor iedereen op
zijn of haar niveau. Ontdek je favoriete sport door kennis te maken met zo’n 12 verschillende sporten
in 3 dagen.









Multisport & Fun -- Sportweek
Jongens -- Meiden -- groep 3 t/m groep 8
3 dagen – Ma, Di en Woe
Summer I:
17 t/m 19 juli
Summer II:
21 t/m 23 augustus
8.30-18.00 uur (zonder overnachting)
Persoonlijke aandacht -- Verschillende sport -- Plezier
Eindhoven -- Genneper Parken

Ben je enthousiast en wil je meer informatie over locatie en prijzen? Of wil je je meteen inschrijven?
Kijk dan op www.040sportevents.nl!
040sportevents
Judith Spoor en Sjors Spanbroek
info@040sportevents.nl
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Zomerlezen
Nog even en het is weer zomervakantie! Tijd voor zon, zee, dagjes uit en … lekker een boek lezen?
Helaas schiet dat laatste er nog wel eens bij in. Dat is jammer, want kinderen die tijdens de
zomervakantie bijna niet lezen, lopen de kans maar liefst 1 à 2 AVI-niveaus terug te vallen in hun
leesontwikkeling. Daarom is lezen in de zomervakantie zo belangrijk.
Lezen in de zomervakantie wordt nu extra gemakkelijk gemaakt! Kinderen kunnen boeken van de
Bibliotheek op School langer lenen èn ze kunnen gratis gebruik maken van de Vakantiebieb-app!
Extra lang boeken lenen van de Bibliotheek op School
In de Bibliotheek op School kunnen kinderen vanaf maandag 4 juli maximaal 6
boeken lenen tot maandag 4 september. Na de vakantie is er dus nog even tijd
om de boeken weer bij elkaar te zoeken en op school in te leveren.
Zien wat er geleend is? Met het pasnummer van de Bibliotheek op School-pas
kan er op de website van de bibliotheek ingelogd worden bij “Mijn bibliotheek”.
Daar is te zien wat er is geleend en wanneer het weer ingeleverd moet worden.
Ook kunnen de boeken verlengd worden en kan er een e-mailadres opgegeven
worden. Naar dit e-mailadres wordt een herinnering gestuurd als de boeken
bijna ingeleverd moeten worden. Op school kunnen de kinderen hun pasnummer
noteren op een handige boekenlegger. Daar staat ook op hoe er ingelogd kan
worden op “Mijn bibliotheek” via de website: www.bibliotheekeindhoven.nl
De VakantieBieb-app
Lezen in de zomervakantie kan ook digitaal, met de
gratis VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Vanaf 1 juli
is het volledige leespakket voor jeugd (en volwassenen!)
beschikbaar. Zo kunnen e-books gelezen worden op een
tablet of smartphone. Probeer het eens uit! De
VakantieBieb-app is gratis beschikbaar in een Android en
een iPhone/iPad-versie, via Google Play en de App Store
of ga naar: www.vakantiebieb.nl.
De VakantieBieb blijft open tot en met 31 augustus.
Belangrijke data:
- Vanaf maandag 26 juni: vakantieboeken lenen, maximaal 6 per leerling
- Uiterlijk maandag 4 september: de geleende vakantieboeken inleveren

Een fijne zomervakantie gewenst!
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