Talismanbulletin
30-05-2018
Belangrijke data:
Donderdag 31 mei
Vrijdag 1 juni
Donderdag 7 juni
Vrijdag 8 juni
Vrijdag 8 juni
Donderdag 14 juni
Vrijdag 15 juni
Maandag 18 juni
Dinsdag 19 juni
Woensdag 20 juni
Donderdag 21 juni

14.00u Open podium groep 3D, 4VD, 5KK, 6PW,
7C
14.00u Open podium groep 1-2M, 3SM, 4S, 6D,
7JB
Praktijkexamen verkeer groep 7
Koekendag
Creamiddag groep 5-6
Schoolreis
Studiedag; alle kinderen vrij.
Extra vrije dag.
Adviesgesprekken groep 7
Verjaardagen leerkrachten groep 1-2 en groep 3.
Adviesgesprekken groep 7

Talisman vakantierooster schooljaar 2018-2019
Hieronder het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019. De data van de
studiedagen en kleutervrije vrijdagen volgen in een later bulletin.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paas-meivakantie (inclusief goede
vrijdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Ma 15-10-2018
Ma 24-12-2018
Ma 04-03-2019
Vr 19-04-2019

t/m
t/m
t/m
t/m

vr
vr
vr
vr

19-10-2018
04-01-2019
08-03-2019
03-05-2019

Ma 27-05-2019 t/m vr 31-05-2019
Ma 10-06-2019
Ma 08-07-2019 t/m vr 16-08-2019

Privacy statement
Vanaf 25 mei jl. werken ook wij met een privacyreglement. Deze zal op de website
komen te staan. Wij willen u in het nieuwe schooljaar dan ook toestemming gaan
vragen om gegevens te mogen plaatsen op bijv. website, in de schoolgids etc.
Hierover krijgt u nog bericht.
Schoolreisje donderdag 14 juni a.s.
Donderdag 14 juni is het weer zover en gaan we op schoolreisje! Bijgaand alle
informatie over de – voor veel kinderen – leukste dag van het schooljaar.
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Het schoolreisje voor de groepen 1, 2 en 3 heeft als bestemming speelboerderij de
Vossenberg in Gilze. De groepen 4 t/m 7 gaan dit schooljaar naar Toverland.
Lees voor een goed verloop van de dag onderstaande informatie aandachtig door!
Algemeen
 Parkeren op het kerkplein is deze dag NIET mogelijk! Hetzelfde geldt bij het
ophalen aan het einde van de dag: ook dan is parkeren op het kerkplein NIET
mogelijk!
 Bij het ophalen van de kinderen aan het einde van de dag is het rondom de
bussen altijd een drukte van belang. Loop daarom niet naar de bus maar vang
de kinderen op voor de kerk. Dan blijft er ruimte rondom de bussen en is het
ophalen overzichtelijker.
 Bij wagenziekte is het verstandig uw kind(eren) van te voren een reispilletje te
geven en een plastic zakje + schoon shirtje mee te geven. Overleg dit even
met de leerkracht.
 Zowel de groep 1 t/m 3 als 4 t/m 7 mogen fruit en een lunchpakketje
meenemen. Zorg voor voldoende drinken. (het liefst in een plastic flesje zodat
deze weer met water gevuld kan worden).
 Zorg voor een regenjas bij slechte weersvoorspelling.
 Zorg voor een makkelijke (rug)tas met naam erop.
 Smeer uw kind(eren) bij mooi weer goed in met zonnebrand.
 Bij calamiteiten op de dag van het schoolreisje kunt u gewoon naar school
bellen.
 Kinderen die na het schoolreisje nog naar de BSO mogen, worden op het
Gerardusplein door medewerkers van de BSO opgevangen en naar de BSO
gebracht. Het is wel verstandig dit zelf te communiceren met de BSO.
Groepen 1, 2 en 3 - de Vossenberg:
- Alle kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school/in de klas verwacht.
- De bussen naar de Vossenberg vertrekken rond 8.45 uur vanaf het kerkplein.
- Rond de klok van 15.00 uur (zonder files) worden de groepen 1, 2 en 3 weer
terug verwacht op het kerkplein.
- De kinderen mogen fruit en een lunchpakketje meenemen. Drinken is niet
nodig, dat hebben ze bij De Vossenberg.
Groepen 4 tot en met 7 – Toverland:
- Alle kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school/in de klas verwacht.
- De bussen naar Toverland vertrekken rond 9.00 vanaf het kerkplein.
- Rond de klok van 17.00 uur (zonder files) worden de groepen 4 tot en met 7
weer terug verwacht op het kerkplein.
- De groepen 4 lopen onder begeleiding in groepjes door het park (5 kinderen
met 1 begeleider)
- Alle kinderen krijgen een polsbandje om met daarop een telefoonnummer voor
eventuele noodgevallen. Het is daarom niet nodig het Talisman shirt te dragen
tijdens het schoolreisje (dit mag natuurlijk wel!).
- Uiteraard is er toezicht in het park en is er een centrale plek waar kinderen
naar toe kunnen komen.
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Wat ons betreft kan het aftellen beginnen! Heeft u vragen? Stel ze aan de leerkracht.
Wij wensen alle kinderen alvast een heerlijke dag!
De schoolreiscommissie
Techniekochtend groep 3
De groepen 3 hebben in de afgelopen weken twee techniekochtenden gehad.
Dankzij veel hulpouders konden de kinderen in groepjes aan de slag met de thema’s;
zintuigen en waterschap. Bedankt voor alle hulp!

Nieuw zand in de zandbak
De zandbak is gevuld met nieuw zand zodat alle kinderen weer fijn kunnen spelen!
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Kangoeroewedstrijd
Op donderdag 18 maart jl. heeft weer de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd plaats
gevonden. Maar liefst 126 kinderen (plusgroep rekenen) van onze school hebben
hier aan meegedaan! Iedereen heeft heel hard gewerkt om de moeilijke sommen van
de wedstrijd zo goed mogelijk te maken. Ze hebben daarom allemaal een certificaat
en een cadeautje gekregen.
Complimenten voor alle kinderen!!!

Lou Wouters uit groep 6 D had zo'n hoge score dat er zelfs een persoonlijk cadeau
voor hem bij zat.
Juf Stephany is bevallen
Juf Stephany van groep 1-2S is bevallen van een dochter. Ze heet Emily.
Samen zijn zij op bezoek geweest in de klas om beschuit met muisjes te trakteren.
Wat een feest!
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Afscheid Juf Audrey
Onze leesspecialist Juf Audrey gaat aan het einde van het schooljaar met pensioen.
Mocht u nog afscheid willen nemen, haar laatste werkdagen zijn maandag 2 en
dinsdag 3 juli. Wij wensen Juf Audrey alvast een heel fijn Pensioen toe!
Foto’s schoolkamp groep 8
https://photos.app.goo.gl/qosTMttsTKGgstYe2
Cursus blind typen voor de kinderen van groep 5,6,7 schooljaar 2018-2019
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