Talismanbulletin
11-04-2018
Belangrijke data:
Maandag 9 april t/m 13
april
Vrijdag 13 april
Dinsdag 17 t/m donderdag
19 april
Vrijdag 20 april
Maandag 23 april t/m
vrijdag 11 mei
Dinsdag 15 mei t/m vrijdag
18 mei
Vrijdag 18 mei

Verkeersweek
Stakingsdag school is dicht.
Cito eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie (3 weken)
Kamp groep 8
Creamiddag groep 3-4

Staking
Zoals jullie inmiddels weten gaan wij staken op vrijdag 13 april en sluiten ons daarbij
aan bij de landelijke staking die dan wordt georganiseerd. Met deze stakingsactie
willen we onze zorg uitspreken voor het lerarentekort nu en in de toekomst. We gaan
als team vrijdag naar de stakingsmanifestatie op het Stadhuisplein in Eindhoven om
hier onze stem te laten horen.
In een eerder bulletin hebben wij jullie op de hoogte gebracht van het kunst en
vliegwerk dat wij moeten verrichten om het lerarentekort op te vangen zodat de
kinderen onderwijs kunnen blijven genieten. Dit gaat ten koste van andere
werkzaamheden, zoals de ondersteuning van individuele of groepjes kinderen, de
Breinbrekers, kiene kleuters of ICT- of managementtaken.
We hopen daarom dat de stakingsactie zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid van
ons beroep en een positief imago van onze mooie sector!
Koningsspelen 2018
Vrijdag 20 april viert Nederland de inmiddels traditionele koningsspelen.
Uiteraard doen wij daar als sportieve school graag aan mee.
De kinderen mogen die dag dan ook in (sportieve) oranje kleding naar school komen.
De kleuters hebben 's ochtends een spelletjesochtend en zullen 's middags naar het
Genneperpark gaan.
De groepen 3 t/m 8 volgen in de ochtend hun normale lesprogramma en in de
middag komen zij volop aan hun sportieve trekken.
Om 13u dansen we als school het dansje Fitlala en mocht u in de gelegenheid zijn
om te komen kijken naar dit (kleine) optreden dan bent u van harte welkom!
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Terugblik op de Cultuurweek
De cultuurweek werd geopend op woensdagochtend 14 maart op het schoolplein.
Onder begeleiding van een accordeonist hebben we met z’n allen een aantal liedjes
gezongen en hebben de ‘toneelouders’ allerlei emoties uitgebeeld die de kinderen
vervolgens konden raden.
Gedurende deze week hebben alle groepen workshops bijgewoond, variërend van
theater The Lion King/ruimtevaart, dans, verhalen uitbeelden, improvisaties tot
cabaret. Op woensdag 21 maart was er in de gymzaal voor alle groepen een
optreden van Circus Pandorra.
We waren heel blij dat het nieuwe podium op tijd af was voor de grande finale op
vrijdag 23 maart. Het zag er allemaal prachtig uit met de lichten en pluchen
gordijnen. Net een echt theater. Helaas was het geluid niet helemaal naar wens.
Maar daar wordt hard aan gewerkt, zodat het geluid bij de komende optredens
optimaal is.
De kinderen hebben met allerlei theatervormen kennis kunnen maken en ze hebben
daar veel van geleerd. Daarvoor willen wij een paar mensen hartelijk bedanken:
Ruud Aarden voor zijn medewerking bij groep 7C en 7CM voor de workshop
Theatersport, improvisaties op z’n Lama’s. Wij wensen Ruud veel succes met het
opzetten van zijn eigen theaterschool.
Verder bedanken wij Ilse Wouters (moeder van Doga uit groep 7JB) van de Ilse
Wouters Academy voor haar workshop ‘Sterke verhalen’.
En last but not least, gaat onze dank uit naar Dries Floris, vader van Guus, Cas en
Tijs. Hij heeft ervoor gezorgd dat werknemers van zijn theaterbedrijf kosteloos
diverse workshops hebben gegeven.
We kunnen tevreden terugkijken op een succesvolle week.
Groep 6S op bezoek bij de burgemeester

Toiletgebruik in school
Wij streven ernaar om met elkaar de toiletten netjes te houden. Samen met de
kinderen besteden we aandacht aan het handen wassen, doekjes opruimen en om
het toilet netjes achter te laten. Wilt u het belang hiervan ook nog een keer goed met
uw kind bespreken?
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Stratumse avond 4 daagse 2018
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Informatieavond Kleurrijke Kids
Donderdag 12 april
Wil je meer weten over wat emoties zijn, hoe je ermee kunt omgaan en wat de
betekenis is van gedrag van kinderen? Kom donderdag 12 april naar de workshop
Kleurrijke Kids op de vestiging. Deze avond wordt gegeven door Esther Hendriks van
Plukdedag: genieten van opgroeien. Voor iedereen die geïnteresseerd is in
ouderschap en de ontwikkeling van kinderen.
Twee uur inspiratie en sparren met andere ouders over dit onderwerp. Informatief,
positief en concreet voor jou als ouder /opvoeder. Bijvoorbeeld over wat alle
indrukken uit de buitenwereld doen met kinderen. Hoe je kunt omgaan met sociale
druk, pittige emoties en in onze ogen lastig gedrag. En hoe je kinderen helpt om te
leven vanuit zichzelf in plaats van te leven vanuit reactie op de ander of de situatie.

 Kleurrijke Kids: donderdagavond 12 april van 19.30u tot 21.30u
Meer informatie kun je lezen op: www.coachingplukdedag.nl

Heb je 4 dagen gewandeld? Dan ontvang je een medaille tijdens de
feestelijke aankomst op vrijdag 1 juni:00 uur bij de startlocatie.
DUS, WANDELAARS, TREK DIE STOUTEAAN EN LOOP MEE
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