Talismanbulletin
01-12-2017
Belangrijke data:
Vrijdag 1 december
Dinsdag 5 december
Woensdag 6 december
Vrijdag 8 december
Vrijdag 8 december
Dinsdag 12 december
Dinsdag 12 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
25 dec tot en met 5 jan

Creamiddag groepen 7 en 8
Sint op school, zie informatie hieronder
Studiedag, de kinderen zijn vrij
Creamiddag groepen 3 en 4
Koekendag
Mogelijke staking
Oudergesprekken optioneel. (Als de staking
doorgaat zal het verschoven worden naar do 14 dec)
Kerstdiner 17.30u-18.30u
School tot 12.00u.
Kerstvakantie

Staking 12 december
Beste ouders/verzorgers,
Zoals u mogelijk al uit de media heeft vernomen, hangt er voor 12 december a.s.
wederom een staking in het primair onderwijs in de lucht. Of die daadwerkelijk wordt
uitgeroepen en in welke vorm, is nog afhankelijk van de uitkomsten van overleg op
29 november en/of 5 december van het actiefront met het kabinet.
Om u echter niet pas heel laat te confronteren met de effecten van een eventuele
staking, willen wij u nu vast op deze dag attenderen. U kunt dan, weliswaar nog met
de onzekerheid van het wel of niet doorgaan van de staking, eventuele opvang
organiseren.
Wij houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Het Talismanteam.

Sinterklaas 5 december
♫ Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint ♫
Zoals jullie al weten zullen Sinterklaas en zijn Pieten dinsdag 5 december onze
school bezoeken. Een fantastische dag waarop de groepen 1 t/m 5 de Sint gaan
bezoeken in de boot in de Babbelhof. Groep 6, 7 en 8 hebben voor elkaar een
surprise gemaakt.
Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

Wij willen jullie er nog een keer op attenderen 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 vragen jullie 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.

Optionele oudergesprekken
Voor de herfstvakantie hebben jullie een gesprek gehad met de nieuwe leerkracht
over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). Na de herfstvakantie is
de hele ZIEN! observatie lijst ingevuld door de leerkracht, voor de hele groep en is de
ZIEN! leerlingenlijst ingevuld door alle leerlingen van groep 5 t/m 8. Hiermee volgen
wij de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkrachten kijken op dit moment ook hoe
het kind er op het cognitieve vlak voor staat. Indien nodig wordt u uitgenodigd voor
een gesprek.
De ouderavond vindt plaats op dinsdag 12 december (zonder rapport). Als de staking
doorgaat, zullen de oudergesprekken op donderdag 14 december plaats vinden. Het
kan ook voorkomen dat een leerkracht u al eerder uitnodigt voor een gesprek na
schooltijd.
Er bestaat ook de mogelijkheid om zelf een gesprek aan te vragen voor de
ouderavond. U kunt tussen vrijdag 9 dec. en maandag 11 dec.15.00 uur, bij de
betreffende leerkracht een gesprek aanvragen als u vragen heeft over de
ontwikkeling van uw kind.
Via de leerkracht hoort u welke tijd op dinsdag 12 (of donderdag 14) december voor
u gepland staat. Door deze organisatie kan er geen rekening gehouden worden met
broertjes en zusjes.
De kinderen krijgen donderdag 8 februari het eerste rapport.

Invulling re-integratie Margot
In overleg met juf Margot, juf Nathalie en juf Carla hebben we ervoor gekozen dat
Margot haar integratie gaat voortzetten in groep 1-2 C. Ebru zal tot het einde van dit
schooljaar op woensdag en donderdag samen met Nathalie groep 5 blijven invullen.
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Week van de Social Media
We hebben heel wat opgestoken en
uitgewisseld met elkaar!
In deze week is er gewerkt met de methode
Mediamaster in de groepen 7 en 8.
Verschillende klassen in heel Nederland
hebben meegedaan aan een game waarbij je allerlei levels moest spelen.
Voor elke keer dat je in een quiz vier of meer vragen goed had verdiende je een joker
die je in kon zetten in de finale. Elke joker had een functie (bijv. extra tijd of 4 keer
zoveel punten etc.)
Vrijdag 24 november was de finale. Helaas geen enkele klas van de Talisman is er in
geslaagd om 1e te worden. Dit was een klas uit Den Haag. Wel is de klas van 7CM
20e geworden van 2500 klassen die meededen. Super knap! Ze waren er bijna in
geslaagd om provinciewinnaar te worden, maar een school uit Budel was er nog net
boven gekropen.
Mediawijsheid is een onderdeel van de opvoeding geworden tegenwoordig, dus
daarom zetten we graag nog wat tips voor u op een rij:
 Open communicatie is belangrijk. Zorg dat u met uw kind in gesprek gaat en blijft
over Social Media door interesse te tonen voor wat ze op hun telefoon en andere
devices aan het doen zijn. Volg het, doe mee en ga samen aan de slag.
 Leer uw kinderen al vanaf de leeftijd van 9 á 10 jaar wat Social Media inhoudt:
wat het effect kan zijn en hoe ver en snel een foto en bericht kan worden
verspreid.
 Check de privacy-instellingen en de vrienden van uw kinderen: wie volg je en
waarom?
 Breng ze kritisch denken en bewustzijn bij: niet alles wat op Social Media staat is
waar of is de realiteit.
 Vriendelijk en positief taalgebruik op Social Media is belangrijk.
 Maak duidelijke afspraken over de tijd waarop ze op internet mogen en zorg dat
dit altijd in uw zicht gebeurt, dus niet alleen boven op de slaapkamer bijvoorbeeld.
 Beschouw het als een leermoment indien er iets vervelends gebeurd. Ga erover
in gesprek met elkaar en los het off-line op.
 Digitaal pesten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen school en
ouders. Meld het als er iets gebeurd, zodat de leerkracht dit zo nodig
bespreekbaar kan maken in de klas.
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Kerst op De Talisman 2017
De kerstcommissie is inmiddels druk bezig
geweest met het organiseren van een
sfeervolle kerstviering op donderdag 21 en
vrijdag 22 december. Dit jaar is het
kerstdiner aan de beurt en wel op
donderdag 21 december van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Alle kinderen nemen zelf de hapjes mee naar school. Ook moeten de kinderen een
bord, beker en bestek meenemen. De kinderen mogen feestelijk gekleed komen
deze avond.
In elke groep komt (vanaf maandag 11 december) een lijst te hangen waarop de
kinderen kunnen noteren welke hapjes ze mee gaan nemen. Geef vooral niet teveel
hapjes mee naar school.
Drankjes worden verzorgd door de kerstcommissie.
Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 1 t/m 5 na het kerstdiner door
hun ouders bij hun lokaal worden opgehaald. Voor de kinderen van de groepen 6 t/m
8 geldt: spreek samen even af waar ouders en kinderen elkaar treffen op de
speelplaats.
Tijdens het kerstdiner van de kinderen zijn alle ouders van harte welkom op het
schoolplein voor een gezellig samenkomen met wat lekkers verzorgd door de school.
Na het kerstdiner sluiten de kinderen met de overgebleven hapjes uit de klassen aan.
Om 19.30 uur gaat iedereen richting huis.
We hebben ook dit jaar weer een (traditioneel) goed doel.
We gaan in iedere groep levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank,
uitdeelpunt Stratum.
We hebben contact gehad met een medewerkster van de Voedselbank, die ons
vertelde dat er vooral behoefte is aan thee, koffie, suiker, conserven in blik,
Actie Zichtbaarheid in het verkeer
Op de fiets is goede zichtbaarheid van levensbelang. Nu de donkere dagen zijn
aangebroken hebben we voor de groepen 6,7 en 8 de actie zichtbaarheid op de fiets
opgestart. De actie loopt van 27 november t/m 9 februari. De kinderen kunnen aan
de hand van de checklist, die ze van hun leerkracht gekregen hebben, een glow in
de dark sticker verdienen. Arthur zal verschillende ochtenden de fietsen controleren
en stickers uitdelen als hun fiets goed zichtbaar is. Op naar heel veel goed verlichte
fietsen!
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Creamiddag groepen 5 en 6 en 7 en 8
De creamiddag voor de groepen 5, 6, 7 en 8 was weer een groot succes!
Verschillende technieken kwamen aan bod, zoals figuurzagen, naaien en solderen.
In het kader van de 21eeuwse vaardigheden willen we naast de technieken binnen
beeldende vorming, ook het creatieve denken stimuleren. Daarom zijn enkele
creamiddag-opdrachten vernieuwd, zoals bijvoorbeeld het maken van een stopmotion-filmpje waarbij ICT en creatief denken worden gecombineerd.

Nieuws van Pedagogisch Ondersteuner Laila Bouayachi
Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land!
Dit betekent voor velen gezelligheid, schoenen zetten, pepernoten, wortels voor het
paard en cadeautjes.
Sommige kinderen worden er extra druk van of slapen er slecht door.
Ook voor ouders is het een bijzondere tijd de december maand, waarin veel vragen
naar boven kunnen komen: wat vertel ik mijn kind wel en wat niet, welk speelgoed is
geschikt, hoe vaak mag mijn kind zijn schoen zetten, hoe ga ik om met zijn gedrag?
Etc.
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.
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Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings) vragen bij mij terecht.
U kunt mij altijd bellen.
Hartelijke groet,
Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

Hallo kinderen met gescheiden ouders ga je mee op KANJERkamp?
Wat gaan jullie doen?
Kennismakingsavond: De kennismakingsavond is er voor alle kinderen,
ouders en coaches. Tijdens dit uurtje kan iedereen kennis maken met elkaar en
is er ruimte voor vragen en krijgen jullie alle nodige informatie/tijden/locatie etc.
over het kanjerkamp en de kinder- en ouderbijeenkomsten na het
kanjerweekend.
Het kanjerkamp: Met max. 30 kinderen (6-18 jaar) van gescheiden ouders,
onder begeleiding van 10 professionals, gaan we op kamp. De kinderen gaan
genieten van heel veel leuke workshops zoals Boksles, theater, Rots en
Watertraining, knutselen, sporten, relaxen bij het kampvuur en delen zij
ervaringen met elkaar over de scheiding en veranderingen die zij ervaren.
Locatie: Polvokamp in Riethoven
Kinder- en ouderbijeenkomsten: Na het kanjerkamp is er iedere
woensdagavond op dezelfde tijd en locatie, een kinder- én ouderbijeenkomst. In
het totaal komen jullie 6 woensdagavonden.
Wat houdt zo’n kinder- en ouderbijeenkomst in? Tijdens de bijeenkomst zitten de
kinderen in een eigen klaslokaal. Er zijn 2 oudergroepen dus ouders zitten niet in
dezelfde groep. De kinderen krijgen in leeftijdsgroepjes activiteiten en de ouders
krijgen ieder in hun eigen groep de ruimte om ervaringen met andere ouders te
delen. Er wordt een training Triple P Transitions (in samenwerking met
www.omniazuidoostbrabant.nl) gegeven en er is ruimte voor vragen waar je na
scheiding tegenaan loopt. Ouders krijgen krijgen nog een extra uitdaging namelijk
een workshop boksles, rots&watertraining en een workshop coaching met
paarden.
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Waarom vinden we het belangrijk dat de ouders en kinderen tegelijkertijd mee
doen?
Op het moment dat jouw kind met vragen
zit en die met je wil delen dan is het heel
fijn als jullie op dat moment ook
aanwezig zijn. Kinderen zien van andere
kinderen ook dat de ouders aanwezig
zijn en het is voor jouw kind heel fijn als ook hij/zij ziet dat je erbij bent. Zo laat je
zien dat je kind er niet alleen voor staat en het kan rekenen op jullie steun.
Deelname aan de ouderbijeenkomsten is zeer waardevol en je steekt er altijd iets
van op.
De gemeente Eindhoven ziet het belang van een steuntje in de rug voor
gescheiden gezinnen en steunt stichting Kanjer met subsidie waardoor het
aanbod voor kinderen en ouders kosteloos is. De hele organisatie vraagt wel om
de nodige voorbereiding, tijd van professionals die vrijwillig deelnemen en kosten
van locatie, eten, drinken, knutsel- en speelmaterialen.
Daarom vragen we een borg van €25,00 per ouder. Geldt niet voor ouders met
bewindvoering of schuldsannering.
Foto’s van eerdere kanjerkampen kun je bekijken via:
www.facebook.com/stichtingkanjer
Data’s Kanjerkamp 2018:
Zaterdag en zondag 17 en 18 maart
Zaterdag en zondag 5 en 6 mei
Zaterdag en zondag 29 en 30 september
Voor vragen bel of mail naar: info@stichtingkanjer.nl –
0646408766 - 0612336472
Een enthousiaste groet van het Kanjerteam Eindhoven.
Janine en Ingeborg
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