Talismanbulletin
23-01-2018
Belangrijke data:
Woensdag 24 januari
Vrijdag 2 februari
Maandag 5 februari
Donderdag 8 februari
Vrijdag 9 februari
12 februari t/m 16 februari
Maandag 19 februari
Vrijdag 23 februari
Ma.26 en di. 27 februari
Vrijdag 2 maart
Dinsdag 6 maart
Vrijdag 9 maart

Voorleesontbijt
Koekendag
Open podium kleuters 14.15u.
1e rapport gaat mee
Carnavalsviering. School is om 12.00u uit.
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Creamiddag groep 5 en 6
10 minuten gesprekken groep 1 t/m 7
Creamiddag groep 3 en 4
Inloop
Creamiddag groep 7 en 8

De Nationale voorleesdagen
Denkt u nog aan Het Nationaal Voorleesontbijt op woensdag 24 januari? Alle
kinderen mogen in pyjama (eventueel met knuffel) naar school toe komen en nemen
deze keer zelf een ontbijt mee.
In iedere groep zal er worden voorgelezen tijdens het ontbijt door de leerkracht zelf
of een speciale gast.
Waarom is lezen belangrijk voor uw kind?
1. Lezen met jonge kinderen bevordert de ontwikkeling van het brein
2. Voorlezen geeft je kind een voorsprong
3. Voorlezen verdiept de band tussen ouder en kind
4. Vaker lezen geeft meer zelfvertrouwen
5. Voorlezen helpt bij het naar bed gaan
6. Voorlezen stimuleert verbeeldingskracht
7. Meer taalinzicht
8. Jonge lezers lezen later ook meer
9. Samen lezen geeft plezier
10. Een goed voorbeeld doet volgen.
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Ssst! De tijger slaapt
De tijger is in diepe slaap, maar ze ligt wel HEEL ERG in de weg.
Hoe kunnen de andere dieren erlangs zonder dat ze de tijger wakker maken?

Dat wordt spannend!
Mediacoach Anke Ansems vertelt aan alle peuters en kleuters hoe het verhaal van
de tijger verder gaat met behulp van de kamishibai, het Japanse vertelkastje, zodat
alle kinderen de plaatjes goed kunnen zien.
Elke groep komt op een bepaalde dag en tijd aan de beurt (Het rooster met
datum en tijd volgt in het volgende bulletin). U als ouder, bent van harte
uitgenodigd om dit voorleesfeest mee te maken in de babbelhoek en te
genieten van het enthousiasme van uw kind bij het luisteren naar en
meebeleven van dit prachtige verhaal. Het zal ongeveer 45
minuten duren.
Misschien ben je een kikker en kun je met een ballon over de
tijger heen zweven.
Oh … de tijger wordt bijna wakker!! Aai haar zachtjes over haar
buik, misschien gaat ze dan weer slapen.
En … wat doet muis?? Ze houdt de ballon niet goed vast … Dat
gaat vast helemaal mis!

Vrijdag 2 februari koekendag
Op vrijdag 2 februari wijken we weer een keer af van onze “Ga voor gezond” regel.
De kinderen mogen dan een koek meenemen, maar liever een stuk fruit of een
gezonde boterham natuurlijk. Het initiatief van de koekendag is ontstaan in de
leerlingenraad. Ongeveer 4-5 keer per jaar hebben we deze dag.
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Open podium kleuters
Beste ouders/verzorgers van groep 1-2,!
Wij willen jullie van harte uitnodigen om naar ons open podium te komen kijken op
maandag 5 februari. Het open podium zal starten om 14.15u. Alle kleutergroepen
zullen een optreden verzorgen in het teken van carnaval. Hopelijk tot dan!

Schoolgids
Mocht u thuis nog een schoolgids van 2017-2018 hebben liggen in goede staat waar
u niets meer mee doet, zou u deze dan bij Jacqueline aan de balie in willen leveren?
Alvast bedankt!

Carnaval op de Talisman
Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen en de verkiezing voor Prins en Prinses
carnaval in volle gang. De dagen vóór vrijdag 9 februari nemen we weer een
voorproefje op de carnaval.
We zijn benieuwd naar jullie MALLE MUTSEN en RARE HAREN. Degene met de
malste muts of de raarste haren mogen deze showen in de andere klassen.
Dus.....doe je best! We zijn heel benieuwd!
Dit geweldige carnavalsfeest kunnen we natuurlijk niet zonder de hulp van ouders
organiseren. Om dit alles in goede banen te leiden is er op woensdag 2 februari om
12.35 een korte uitleg over de carnavalsvrijdag.
Vrijdag 9 februari is het grote carnavalsfeest op de Talisman. Het thema dit jaar is;
een Magisch Carnaval! Het wordt een betoverende opening.
De kinderen gaan gewoon om 8.30u naar hun eigen klas. Daarna begint ons
programma.
Vanwege de veiligheid van de kinderen kunnen er helaas geen ouders binnen
komen kijken.
Om 11.11u start de OPTOCHT!!
Route:
Begoniastraat, Geraniumstraat, Gladiolusstraat,
Cyclamenstraat Ranonkelstraat, Hortensiastraat, Gerardusplein, Begoniastraat.
Wij hopen dat er vele ouders, opa’s en oma’s en buurtbewoners komen kijken!
Salaai!! De carnavalscommissie
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De week voor Carnaval.
Maandag 5 februari.

Malle mutsen
Maandag.
Dinsdag 6 februari

Omgekeerde
dinsdag.
Woensdag 7 februari

Doe eens raar met
je haar woensdag
Donderdag 8 februari.

Rustdag.

Vrijdag 9 februari.

Carnaval op de talisman!!.
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Basketbaltraining vanuit Dynamo Jeugdwerk
In het kader van de sportimpuls gaan wij (Dynamo Jeugdwerk) vanaf donderdag 18
januari wekelijks basketbaltraining geven in de gymzaal van basisschool Floralaan.
Op deze manier willen wij jongeren kennis laten maken met diverse sporten en willen
we de doorstroom naar verenigingen stimuleren.
De trainingen zijn voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. De training duurt van
19.00 tot 20.00 uur en wordt altijd gegeven door een gecertificeerde basketbaltrainer.
De trainingen zijn gratis en zullen, onder voorbehoud van voldoende animo,
doorlopen tot en met 15 maart 2018.
Wij vragen de deelnemers om zaalschoenen of schoenen met een witte zool te
dragen bij de training. De ingang is aan de zijkant van basisschool de Floralaan
(gymzaal), Floralaan-West 264.
Aanmelden kan door de naam van de deelnemer(s) te e-mailen naar
e.vd.meerakker@dynamojeugdwerk.nl
Met vriendelijke groet,
Emile van de Meerakker
Buurtsportcoach

Bericht van onze pedagogisch ondersteuner
Het belang van regels stellen
Jonge kinderen hebben een enorme drang om de wereld om hun heen te ontdekken.
En dat is maar goed ook want zonder die drang zou een kind zich niet goed
ontwikkelen. De drang de wereld te ontdekken stimuleert het kind te gaan zitten,
kruipen, lopen, praten, sociale contacten aan te gaan etc.
Maar deze behoefte om de wereld om zich heen te ontdekken vraagt van de ouders
naast aanmoediging ook begeleiding en begrenzing. Voor de veiligheid van het kind,
maar ook om het kind de basisregels van de sociale omgang bij te brengen, om
normen en waarde aan te leren en om het kind te leren ook rekening te houden met
de gevoelens en wensen van anderen. Een kind heeft regels nodig.
Regels bieden een kind houvast en duidelijkheid en hierdoor ook veiligheid, omdat
het kind weet wat er van hem of haar verwacht wordt, maar het kind ook weet wat het
van de ouders kan verwachten. En deze duidelijkheid en veiligheid helpen het kind
weer om het zelfvertrouwen op te bouwen.
Vooral jonge kinderen (en pubers, maar dan praten we weer over geheel andere
begrenzing en gelden er toch wat andere regels voor het stellen van grenzen)
zoeken graag en veelvuldig de grenzen op. Het is aan de ouders om deze grenzen,
ondanks de verwoede pogingen van hun peuter of kleuter de grenzen te
verschuiven, te bewaken. Ouders die steeds weer grenzen stellen kunnen zeer
frustrerend zijn voor een kind en tot een hoop verdriet of woede zorgen. Toch is het
zaak om als ouder niet hier aan toe te geven, want ook het omgaan met frustratie is
iets wat een kind moet leren.
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En wanneer de ouders de regels consequent blijven toepassen kan de sfeer in huis
na enige tijd ook beter worden omdat er geen strijd of discussie nodig is en de
grenzen niet meer opgezocht hoeven te worden, omdat ze toch niet overtreden
kunnen worden.
En grenzen stellen betekent ook niet alleen dingen verbieden maar ook aangeven
wat wel mag.
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. 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
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