Talismanbulletin
28-08-2017
Belangrijke data:
Maandag 4 september
Dinsdag 5 september
Maandag 11 september
Maandag 11 september
Dinsdag 12 september
Donderdag 14 september
18 t/m 22 september
Vrijdag 29 september
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Vrijdag 13 oktober
16 t/m 20 oktober

Studiedag
Informatieavond groepen 7 en 8
Informatieavond groepen 1-2
Informatieavond breinbrekers
Informatieavond groepen 5 en 6
Informatieavond groepen 3 en 4
Week tegen het pesten
Kleutervrije dag
Opening Kinderboekenweek
Studiedag
Koekendag
Herfstvakantie

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

Enthousiast het nieuwe schooljaar in!
Elk schooljaar is het weer een feestje voor ons om
onderwijs te verzorgen aan jullie kinderen en de
kinderen zijn vandaag ook weer enthousiast
gestart!
Daarom hebben wij de start van dit schooljaar
feestelijk ingeluid.
Met muziek op een vrolijk versierd schoolplein
hebben we gezamenlijk afgeteld om de school te
openen.
We gaan dit schooljaar weer voor onze missie:
Samen leren samenleven in de 21ste eeuw!
Dit schooljaar gaan we volop verder aan de slag
met ons tabletonderwijs, 21eeuwse vaardigheden,
thematisch werken in de groepen 3, het sociaalemotioneel leren, ons onderwijs voor meerbegaafde
leerlingen, beeldende vorming in samenwerking
met CKE en het observatiesysteem bij de kleuters.
We hebben er ontzettend veel zin in en wensen alle
kinderen en ouders een fijn, gezellig en leerzaam
schooljaar toe!
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Schoolgids
Elk oudste kind uit het gezin krijgt een schoolgids mee naar huis. Deze gids komt ook
op de website. Mocht u de schoolgids niet gebruiken, dan ontvangen wij hem graag
weer terug.
Contactouder
Indien u interesse heeft om contactouder te zijn van de groep van uw kind, meldt u
zich dan aan bij de leerkracht. In de schoolgids staat de rol van de contactouder
beschreven.
Schoolafspraken
Alle leerkrachten en kinderen starten dit schooljaar weer met het samen bepalen van
de missie in de klas. Ter stimulering van een positief schoolklimaat wordt aan het
begin van het schooljaar in iedere klas een missie opgesteld door de leerlingen en de
leerkracht. ‘Hoe gaan we met elkaar om?’ is de vraag die we dan met elkaar
beantwoorden. In de klas is elke missie zichtbaar, dus kijk tijdens de
informatiebijeenkomst maar eens goed rond in de klas.
Vandaag hebben we met de leerlingen de afspraken besproken die gelden in de
school. Deze afspraken staan hieronder op een rijtje. Het is ook fijn dat u als ouder
hiervan op de hoogte bent als u de kinderen ophaalt of brengt.






Wij lopen rustig door de school.
De pingpongtafel is alleen om te pingpongen.
Stil werken in de gangen en mediatheek.
Bomen zijn geen klimtoestel.
Rustig en stil naar de gymzaal lopen.

Adresgegevens
Op verzoek van vele ouders delen wij de klassenlijsten uit aan de kinderen van de
eigen groep. Mocht u bezwaar hebben tegen het uitwisselen van uw adresgegevens,
dan kunt u dit kenbaar maken bij Jacqueline.
Informatie avonden
De Informatieavonden komen er weer aan. Op deze avonden krijgt u informatie over
de groep van uw kind. We starten gezamenlijk in de Babbelhof met een kort
algemeen gedeelte. Daarna verhuist u naar de klas van uw zoon of dochter. De
leerkracht vertelt over de specifieke begeleiding en leerstof van dat leerjaar.
Het is een belangrijke avond, omdat op deze avond wordt verteld hoe er omgegaan
wordt met bijv. werkverzorging, differentiatie, huiswerk, omgang met elkaar, toetsen,
communicatie tussen u en de school, etc. Zet bovenstaande data in uw agenda en
zorg dat u aanwezig kunt zijn.
De inloop met koffie en thee start om 19.45 uur, om 20.00 uur starten we de avond in
de Babbelhof. De avond duurt tot uiterlijk 21.15 uur.
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Nogmaals deze oproep: wie komt helpen bij de schoolbibliotheek?
Voor dit schooljaar 2017 – 2018 hebben we voor de uitleen van boeken op
woensdagmiddag nog steeds niet genoeg 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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