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Belangrijke data:
Woensdag 22 november
Ma. 20 nov t/m vrij 24 nov
Vrijdag 24 november
Dinsdag 28 november
Vrijdag 1 december
Dinsdag 5 december
Woensdag 6 december
Vrijdag 8 december
Dinsdag 12 december

Inloopochtend (tussen 8.30uur en 8.50uur kunt u
een kijkje nemen in de groep van uw kind)
Week van de Social Media
Kleutervrije dag
Groepen 3 naar het Kasteel van Sinterklaas in
Helmond
Creamiddag groepen 7 en 8
Sinterklaas
Studiedag
Creamiddag groepen 3 en 4
Oudergesprekken optioneel

Inloopochtend
Vier keer per jaar wordt er een inloopochtend georganiseerd voor ouders.
Het is een kort moment om een indruk te krijgen over het functioneren van uw kind in
de klas en om even sfeer te kunnen proeven.
Woensdag 22 november tussen 8.30 en 8.50 uur bent u welkom in de klas van uw
kind.
De inloopochtenden staan op de kalender.
Glow
Wat hebben de kunstwerken van groep 5 en 7 kunnen “GLOWEN” in de Dommel.
Een super mooie prestatie!
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De medezeggenschapsraad zoekt 2 nieuwe leden
Aan het einde van dit schooljaar nemen Roos den Hollander en Han Pieter Mulder
afscheid van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Talisman. Dit betekent dat de
MR op zoek is naar twee nieuwe leden.
De MR denkt mee, doet voorstellen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit
over alle mogelijke punten die van belang zijn voor het schoolbeleid. Bij de meeste
onderwerpen heeft de MR adviesrecht, bij een aantal onderwerpen heeft de MR
instemmingsrecht. In het laatste geval mag een besluit niet worden uitgevoerd als de
MR het niet met dat besluit eens is. (zie ook website van de school)
Onderwerpen die in het komende jaar aan bod komen zijn o.a.:
 privacy
 digitaal onderwijs
 21 eeuwse vaardigheden
 veiligheid in en om de school
 passend onderwijs
De MR bestaat uit 8 personen, 4 leerkrachten en 4 ouders. De leden hebben zitting
voor een periode van 4 jaar. De MR komt 6x per jaar bij elkaar, meestal is de directie
van de school ook aanwezig.
Wil je meedenken met de Talisman, heb je ideeën voor de school, of wil je meer
inzicht krijgen in het basisonderwijs van je kind(eren)? Stel je dan kandidaat voor de
MR. Dit kan door een email te sturen aan Han Pieter Mulder via MRtalisman@SKPO.nl. Heb je vragen of wil je meer informatie over de MR? Han Pieter
is graag bereid deze te beantwoorden via hetzelfde emailadres.
Kandidaatstelling kan tot uiterlijk woensdag 6 december. Kandidaten krijgen vóór 9
december bericht over het vervolg van de procedure.

Schoolschaatsen
Afgelopen vrijdag vond het schoolschaatsen plaats op de kunstijsbaan in Eindhoven.
Het schaatsen staat natuurlijk altijd centraal, maar de gezelligheid naast de baan is
minstens zo belangrijk. Het was weer een sportieve, gezellige en geslaagde avond
met ouders en leerkrachten naast de baan. Er hing een echte wintersfeer.
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Week van de Social Media
Van 20 tot en met 24 november 2017 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats op
onze school. Het thema luidt: Generatie Media: samen mediawijs.
Voor de generatie kinderen die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en
digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed
met deze media om te kunnen gaan, doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije tijd:
alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel zelfvertrouwen
naar het eigen mediagedrag.
Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Mediawijsheid gaat tenslotte
verder dan een verzameling vaardigheden dan dingen kunnen. Wie mediawijs is,
weet bijvoorbeeld óók hoe je media slim en creatief kan inzetten om je doelen te
bereiken. Of hoe je de valkuilen die nu eenmaal bij de gemedialiseerde samenleving
komen kijken het beste kunt omzeilen. En de hiervoor benodigde stappen, die zet je
niet als vanzelf. Die zet je bewust én samen: met leeftijdsgenootjes, maar ook met
ouders en leerkrachten.
Tijdens de Week van de Mediawijsheid brengen we hier verandering in. Door
leerkrachten en kinderen met elkaar het gesprek over mediawijsheid aan te laten
gaan en ze van elkaar te laten leren. Zodat de generatie die nu opgroeit de stap kan
gaan zetten van ‘Generatie Media’ naar ‘Generatie Mediawijs’.

Designproject ‘De Ideale School’ voor groep 8.
Vanuit Cultuureducatie Eindhoven gaan de groepen 8 de komende dinsdagen aan
de slag met het designproject ‘De Ideale School’.
De leerlingen worden ingedeeld in designteams en gaan creatieve oplossingen
bedenken bij de vraag: hoe kunnen we de school verbeteren voor iedereen? Het
startpunt ligt zo dicht mogelijk bij de kinderen en is herkenbaar. Ze doen een
realistische ontwerpervaring op door creatieve verbeteringen te bedenken voor
de school die ze gaan verlaten.
Elk designteam ontvangt een designkoffer, met allerlei ‘tools’ om tot nieuwe inzichten
te komen. Ze gaan onderzoeken, brainstormen en vragen stellen. Daarna bedenkt
elk designteam verschillende ideeën en oplossingen, waarvan ze er uiteindelijk
één visualiseren middels een prototype, service, belevenis of activiteit. Hierbij krijgt
elk designteam tips aangereikt. De uitkomst is dus open en verschillend per
designteam, maar de resultaten worden beeldend gepresenteerd in een
designexpositie.
Het gaat erom dat de kinderen een plezierige ervaring opdoen en het ontwerpproces
zelf ervaren, van briefing naar onderzoek en ideevorming, experimenteren en
maken tot het presenteren van hun ideeën. De kinderen reflecteren en beoordelen
ook middels een beoordelingsformulier.
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Sinterklaas op de Talisman
Zoals u reeds heeft gezien is de Babbelhof omgetoverd tot haven met daarin de
stoomboot van Sinterklaas. Zelfs buiten is er een parkeerplaats voor het paard.
De komende dagen gaan de kinderen met hun eigen klas in de boot aan de slag. Ze
hijsen de zeilen en gaan pepernoten bakken, knutselen, een verhaal na spelen of
gezellig samen liedjes zingen.
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas onze school weer bezoeken. Wij willen jullie
vragen om deze ochtend alleen de poort aan de seringenstraat (kerkplein) te
gebruiken als ingang. De andere poort is dan al met lint afgezet in verband met de
aankomst van Sinterklaas. We verzoeken jullie om achter het lint te blijven en geef
de kinderen de ruimte om vooraan te kunnen gaan staan.
Bij slecht weer moeten wij helaas het programma aanpassen. Wij zullen de Sint dan
binnen verwelkomen. De kinderen gaan om 8.30 uur eerst naar de eigen klas en
zullen dan met de leerkracht naar de Babbelhof gaan. Helaas kunnen jullie in
verband met de veiligheid hier dan niet bij aanwezig zijn.
We gaan er samen weer een leuke dag van maken! Wij hebben er zin in.
Groetjes,
De Sint commissie

Groep 3 naar het Kasteel van Sinterklaas
Op dinsdag 28 november gaan de groepen 3 in de ochtend met de bus naar het
Kasteel van Sinterklaas in Helmond. In de bus zal een Piet de kinderen vergezellen.
In het Kasteel mogen de kinderen een kijkje nemen in de pakjeskamer, de
postkamer, de slaapkamer van Sinterklaas en zijn Pieten enz. Wat zullen de kinderen
gaan genieten!
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Privacy info van de Bibliotheek

Eindhoven 8 november 2017
Beste ouder(s) /verzorger(s),
De Stichting openbare bibliotheek Eindhoven (voortaan "de Bibliotheek") biedt ten
behoeve van leesbevordering aan zogenaamde SPIL centra en basisscholen en
voorschoolse opvangcentra (voortaan "de Scholen") dienstverlening.
De dienstverlening van de Bibliotheek bestaat onder meer uit het inrichten van een
“Bibliotheek op school" waarbij kinderen middels een persoonlijk lidmaatschap bij de
Bibliotheek in staat worden gesteld boeken te lenen.

Voorgenomen verwerking van leerling gegevens:

Om gebruik te kunnen maken van de leenvoorziening van de "Bibliotheek op School" is
het noodzakelijk dat kinderen een lidmaatschap aangaan bij de Bibliotheek. Leerlingen
krijgen een pasje en zijn geregistreerd in het leensysteem van de Bibliotheek. De
bibliotheek heeft daarvoor individuele gegevens van de leerling en nodig. De volgende
gegevens worden daarvoor door de school aangeleverd:
• Naam
• geslacht
• geboortedatum
• groep
• emailadres
(hierna: de "Leerling gegevens")
De Bibliotheek gebruikt de Leerling gegevens voor de volgende doeleinden:
a) de leenadministratie; en
b) het bieden van de mogelijkheid tot inzage in de lees- en leenhistorie door leerling en
docent.
Gedurende de periode dat een leerling lid is van de Bibliotheek registreert de Bibliotheek
de lees- en leenhistorie van een leerling en zullen de leerling gegevens bewaard blijven.
Na deze periode worden de leerling gegevens verwijderd uit het bestand van de
Bibliotheek.

De Bibliotheek heeft een privacy statement dat in de algemene voorwaarden
Bibliotheek Eindhoven is opgenomen, daarin staat:
• De Bibliotheek legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de
aflevering van producten en diensten en de communicatie met gebruikers over
activiteiten, producten en diensten van de bibliotheek.

•De Bibliotheek is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van
haar leners, volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in Wet bescherming
persoonsgegevens.
•Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te(laten)
verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
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•De Bibliotheek Eindhoven gebruikt de persoonsgegevens niet voor doeleindendie
hiermee niet te verenigen zijn en staat deze niet af aan derden. Daarop kan een
uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijk bevoegdheden van politie en justitie
tot het vorderen van identificerende/of gebruiksgegevens in het kader van de
voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

•De Bibliotheek is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van haar leden en bezoekers van essentieel belang is voor haar dienstverlening en
activiteiten.

•De Bibliotheek heeft voor de beveiliging van de persoonsgegevenspassende technische
en organisatorische maatregelen genomen.

•Leden van de Bibliotheek hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien,
te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat de school leerling gegevens doorstuurt aan de
bibliotheek, kunt u dat kenbaar maken bij de directeur van uw school.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Directeur bestuurder
De Bibliotheek Eindhoven

Henk Hinsenveld
Directeur basisschool de Talisman
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