Talismanbulletin
25-09-2017
Belangrijke data:
Woensdag 27 september
Vrijdag 29 september
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Ma.9 okt. en di. 10 okt.
Vrijdag 13 oktober
Ma. 16 t/m vrij. 20 okt.
Dinsdag 24 oktober
Donderdag 26 oktober

Donderdag 9 november
Vrijdag 10 november
Donderdag 16 november
Vrijdag 17 november
Ma. 20 nov t/m vrij 24 nov
Woensdag 22 november
Vrijdag 24 november

Bekendmaking totaalbedrag sponsorloop op het
schoolplein om 12.25 uur
Kleutervrije dag
Opening Kinderboekenweek
Studiedag – Dag van de leraar – Landelijke
stakingsdag
Oudergesprekken, u heeft een uitnodiging gekregen
Koekendag
Herfstvakantie
Fotograaf
Afsluiting kinderboekenweek voor de ouders:
16.00-17.00 Spooktocht onderbouw groep 1 t/m 4
18.30-19.30 Spooktocht bovenbouw groep 5 t/m 8
Open Podium 1-2 C, 3 SM, 4 S, 6 D, 7 JB
Open Podium 3 D, 4 VD, 5 KK, 6 PW, 7 C, 8 B
Open Podium 1-2 SM, 4 N, 5 NM, 6 S, 8 M
Open Podium 1-2 RM, 3 N, 5 M, 7 CM
Week van de social media
Inloop
Kleutervrije dag

Afscheid Petrie Dekkers, groep 1-2 C
Afscheid………………
Na jarenlang met veel plezier, passie en toewijding als leerkracht in het
basisonderwijs te hebben gewerkt, waarvan vele jaren op de Talisman, ga ik afscheid
nemen.
Wat ik vooral zal gaan missen is het werken met kinderen en de fijne collega’s.
Ik dank alle ouders voor onze prettige samenwerking en voor ons wederzijds
vertrouwen.
Mocht u het fijn vinden om nog afscheid van mij te nemen, mijn laatste 2 werkdagen
bij de kleuters zijn, donderdag 26 en vrijdag 27 oktober.
Met vriendelijke groet, Petrie.
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Rapportage
Zoals u wellicht al heeft gemerkt gaan er wat zaken veranderen met betrekking tot
het rapport.
We stappen dit jaar over op twee rapporten in plaats van drie. De reden hiervoor is
dat we op de rapporten een completer beeld willen geven van uw kind. Hiermee
bedoelen wij de sociaal emotionele ontwikkeling, methodetoetsen en de toetsen uit
het leerlingvolgsysteem van cito. We denken hiermee een gedegener rapport te
schrijven dat gebaseerd is op meer gegevens.
We kunnen ons voorstellen dat u zich dan afvraagt of er wel afdoende wordt
gecommuniceerd in het begin van het schooljaar. Hieronder een overzicht hoe we
het komend jaar te werk gaan.


In de zesde week van het jaar vult de leerkracht de ZIEN observatielijst in,
m.b.t. betrokkenheid en welbevinden, de leerlingen vullen in de antipestweek
vragen in van de leerlingenvragenlijst. Daarnaast vullen ze ook een sociogram in.
De leerkracht krijgt zo een goed beeld van de kinderen en de klas.



In de zevende week vinden er oudergesprekken plaats op sociaal emotioneel
gebied. Wat heeft uw kind nodig?



In de herfst wordt de complete ZIEN observatie lijst ingevuld door de leerkracht,
voor de hele groep. Gedurende deze periode wordt de complete ZIEN
leerlingenlijst ingevuld door alle leerlingen (zowel leer-en leefklimaat, als soc.
vaardigheden).



Leerkrachten kijken op dat moment ook hoe het kind er cognitief voor staat.
Indien nodig wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Vanzelfsprekend bestaat ook
de mogelijkheid om zelf een gesprek aan te vragen voor de ouderavond die we
houden (zonder rapport) op dinsdag 12 december. Ook op andere momenten
staat de deur van de leerkracht voor u open.



In januari/februari is de eerste toetsweek, deze bestaat eigenlijk uit twee
weken, van citotoetsen.



Twee weken hierna gaan de eerste rapporten mee naar huis. Aansluitend zijn er
voor alle kinderen oudergesprekken.



In maart vullen de leerkrachten en de leerlingen de ZIEN-lijsten weer in. Ook het
sociogram wordt weer ingevuld.



De tweede toetsweek is in juni. Aansluitend worden de rapporten meegegeven.
Oudergesprekken bij dit rapport zijn facultatief.
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Sponsorloop voor Sint-Maarten
Samen met de kinderen hebben
we stilgestaan bij de ramp op SintMaarten en we hebben aan onze
kinderen gevraagd welke actie zij
het beste vonden om de getroffen
mensen en kinderen daar te
helpen.
En wat hebben de kinderen
ontzettend hun best gedaan om
geld op te halen! Er zijn super veel
rondjes gerend en er is ontzettend
veel geld gedoneerd door ouders
en familie om bij te dragen aan het
herstel van Sint Maarten.
Aanstaande woensdagochtend 27 september om 12.25 uur op het schoolplein
onthullen we aan u welk totaalbedrag de kinderen bij elkaar hebben gerend.

De Marathon van EINDHOVEN
Zondag 8 oktober zullen ongeveer 400 meisjes, jongens, teamleden en ouders van
ons spilcentrum deelnemen aan de marathon van Eindhoven.
Wij zijn als school en opvang erg trots op deze grote deelname van ons spilcentrum.
Uiteraard hopen wij ook op veel support van u langs de route om de lopers aan te
moedigen.
De eerste training was een groot succes en erg leuk om te doen. Vrijdag 29
september is de volgende training in het parkje naast de kerk.
Info over de startnummers vindt u op: https://registration.mylaps.com/marathon-eindhoven-2017/
Als u het leuk vindt, sluit dan gezellig aan bij ons samenkomen bij de Food Gallery op
’t Stratumseind.
De organisatie op zondagmorgen voor de 5km lopers
· 9.00u aanwezig zijn in de Food Gallery Stratumseind 77 5611 ER Eindhoven
· Om 09.15u met z’n allen naar de warming up.
· Om 09.45u start de City Run op de Geldropseweg.
· Aan het einde van de run kun je de spullen weer ophalen bij de Food Gallery.
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De organisatie op zondagmorgen voor de 1,5km lopers
· 10.15u- aanwezig zijn in de Food Gallery op Stratumseind 77 5611 ER Eindhoven
· Om 10.30u met z’n allen naar de warming up.
· Om 11.00u start daar de Chiquita Mini Marathon vanaf het 18 septemberplein.
· Aan het einde van de run kun je de spullen weer ophalen bij de Food Gallery.

Denk er allemaal aan om je Talismanshirt aan te trekken!
Voor de routes en verdere informatie over de marathon verwijzen we u naar de
website: www.marathoneindhoven.nl
Met vriendelijke groeten,
Mark Verhees, Daan Janssen, Siham el Bouhali en Marinda Kuijpers

Doe mee met: Workshop Engels
Engels is een wereldtaal: een derde van de wereldbevolking, ruim twee miljard
personen, spreken Engels. Belangrijk dus dat we onze kinderen vroeg spelenderwijs
kennis laten maken met deze taal. Want als kinderen vroeg in aanraking komen met
het Engels, krijgen ze de taal uiteindelijk makkelijker en op een natuurlijke manier
onder de knie. Goed nieuws, want Korein Kinderplein biedt nu ook workshops voor
kinderen die spelenderwijs kennis willen maken met de Engelse taal.
Voor wie
Alle kinderen kunnen eraan deelnemen! Ook kinderen die niet naar Korein
Kinderplein gaan, mogen de workshops volgen.
Wanneer
We starten op donderdag 26 oktober met de eerste les.
Alle data: 26 oktober / 2 / 9 / 16 / 23 én 30 november (6 lessen).
Groep 1, 2, 3: 15.30 – 16.15 uur.
Groep 4, 5, 6: 16.30 – 17.15 uur.
Waar
De workshops vinden plaats bij Korein Kinderplein aan de Seringenstraat in
Eindhoven.
Begeleiding
De workshops worden gegeven door Simone van Baalen.
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Inschrijven
U schrijft uw kind in door het online inschrijfformulier in te vullen. Deze is te vinden op
https://www.koreinkinderplein.nl/nieuws-en-activiteiten/workshop-engels-oktober.De
uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is donderdag 19 oktober.
Kosten
De kosten bedragen € 45,38 voor 6 workshops. Kinderen die via Korein Kinderplein
deelnemen tijdens hun vaste opvangdag krijgen korting. Voor hen bedragen de
kosten € 36,30. U ontvangt van ons een factuur.
Afmelden
Bij ziekte of afwezigheid moet dit voor 9.00 uur doorgeven worden aan het Korein
Kinderplein.

Inspiratie halen uit (rock)muziek, is dat iets voor jou?
ERMC (Eindhoven Rock en Metal Company), is een onderdeel van Dynamo en
Dynamo Jeugdwerk. Via ERMC kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 spelenderwijs
kennismaken met de (rock)muziek door middel van gitaar, basgitaar, drums en
zangles.
Als introductie van het project wordt er op woensdag 27 september 2017, om 12.20
uur, een schoolpleinconcert georganiseerd. Dit is even voor de onthulling van het
totaalbedrag van de sponsorloop voor Sint Maarten. Kinderen die interesse hebben
krijgen informatie mee naar huis. Na deze introductie wordt er een open inloop
georganiseerd om de kinderen te laten kennismaken met de verschillende
instrumenten en kunnen zij aangeven met welk instrument zij aan de slag willen gaan
in de komende lessen.
Deze open inloop zal zich plaatsvinden op woensdag 4 oktober 2017, om 14.00 uur
tot 14.30 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen vooral lol beleven in de zang en
het bespelen van de instrumenten en dat zij geïnspireerd worden om na de ERMClessenreeks, zelf aan de slag gaan met de instrumenten.
Het hebben van ervaring met het bespelen van een instrument is niet nodig. De
instrumenten worden door Dynamo Jeugdwerk verzorgd.
Dus even alles op een rijtje;
Schoolplein-concert Woensdag 27-09-17 12.20 uur – 13.00 uur
Kies je instrument
(inschrijfmoment) Woensdag 04-10-17 14.00 uur – 14.45 uur
1e les Woensdag 25-10-17 14.00 uur – 15.00 uur
2e les Woensdag 01-11-17 14.00 uur – 15.00 uur
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3e les Woensdag 08-11-17 14.00 uur – 15.00 uur
4e les Woensdag 15-11-17 14.00 uur – 15.00 uur
5e les Woensdag 22-11-17 14.00 uur – 15.00 uur
6e les Woensdag 29-11-17 14.00 uur – 15.00 uur
7e les Woensdag 06-12-17 14.00 uur – 15.00 uur
8e les Woensdag 13-12-17 14.00 uur – 15.00 uur
De lessen zullen zich plaatsvinden op basisschool de Talisman in de
kleuterklassen.. De prijzen voor de lessenreeks (8x) bedraagt €10,-
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