Talismanbulletin
2-10-2017
Staking op 5 oktober
Beste ouder(s), verzorger(s),
Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland
een dag staken. Dit betekent dat De Talisman op deze dag gesloten zal zijn. Gezien
het feit dat er een studiedag staat gepland op 5 oktober werd uw kind al niet
verwacht op school. De studieochtend van het team op 5 oktober is verschoven. De
studiemiddag met het hele SKPO gaat door en zal ook deels in het teken staan van
de staking.
Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken
zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw
kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de
werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den
Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen.
De grote werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de
afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe
leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een
lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat
betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is.
Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat
we voor elke klas een leraar kunnen vinden.
Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27
juni jl. een prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd
gegeven. Het demissionair kabinet heeft op Prinsjesdag aangekondigd dat ze 270
miljoen extra investeert in het primair onderwijs. Dat is een stap in de goede richting,
maar het is niet genoeg om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de
werkdruk voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder
ondersteunen met een stakingsdag.
Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het
lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen
maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de
wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de
toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!
Met vriendelijke groeten,
Team de Talisman
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Griezelsteinbulletin

04-10-2017
Vanaf woensdag 4 oktober verandert de Talisman voor een aantal weken in

We gaan met z’n allen griezelen.

basisschool
Het thema van de Kinderboekenweek is namelijk “Gruwelijk eng”.
De komende weken gaan we spannende boeken lezen, griezelverhalen schrijven en
spookgedichten maken. Ook proberen de kinderen het mysterie van de gestolen sleutel op te
lossen. Veel boeken lezen, brengt de kinderen steeds een stapje dichterbij…..
De school verandert langzaamaan volledig in een eng spookhuis. Alle kinderen gaan

samen met de juf of meester hun eigen lokaal “Gruwelijk eng” maken. Voor de
creatieve opdrachten worden we begeleid door onze cultuurcoach Hedy van het CKE..
Natuurlijk kunnen de kinderen ook griezelspullen van thuis meenemen, waarmee de klas kan
worden aangekleed.
Woensdag 4 oktober is de opening van de Kinderboekenweek op het schoolplein vanaf 8.20
uur. Om 9.00 uur krijgen de kinderen een toneelstuk te zien waarbij ze uitgenodigd worden
veel boeken te lezen om het mysterie van de gestolen sleutel op te lossen.
Na de herfstvakantie, op donderdag 26 oktober a.s. gaat
voor u open.
’s Middags is er een spooktocht van 16.00 – 17.00 uur voor de groepen 1 t/m 4. De
griezelige tocht start bij de ingang op het schoolplein en loopt door de hele school. Neem
tijdens de tocht een pen mee, want tussen de vleermuizen, de spinnenwebben en de gruwelijke
monsters zullen letters verstopt zitten.
’s Avonds van 18.30 – 19.30 uur moeten de groepen 5 t/m 8 voldoende lef hebben om de
school te betreden. Ook zij gaan samen met u GRIEZELEN en op zoek naar de verborgen
letters.

Het is GRUWELIJK ENG, ENG, maar wij zijn niet BANG, BANG…….

Durft u het aan?
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Belangrijke data:
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

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 ochtend (tussen 8.30uur en 8.50uur kunt u
een kijkje nemen in de groep van uw kind)
Kleutervrije dag

De actie Sint Maarten
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Onder enorme belangstelling is het totaalbedrag van € 20.158,- bekend gemaakt. We
zijn trots op onze kinderen die zoveel geld bij elkaar hebben gerend voor Sint
Maarten.
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