Talismanbulletin
12-06-2018
Belangrijke data:
Donderdag 14 juni
Schoolreis
Vrijdag 15 juni
Studiedag; alle kinderen vrij.
Maandag 18 juni
Extra vrije dag.
Dinsdag 19 juni
Adviesgesprekken groep 7
Verjaardag leerkrachten groep 1-2 en groep 3.
Woensdag 20 juni
Donderdag 21 juni
Adviesgesprekken groep 7
Dinsdag 26 juni
Verjaardag leerkrachten groep 5 en 7
Woensdag 27 juni
Musical groep 8 voor de kinderen
Woensdag 27 juni
2e rapport gaat mee naar huis
Donderdag 28 juni
Musical groep 8 voor de ouders
Vrijdag 29 juni
Groep 8 vrij
Maandag 2 juli
Oudergesprekken optioneel
Dinsdag 3 juli
Sportdag
Vrijdag 6 juli
Studiedag, alle kinderen vrij. Start zomervakantie.
(Wat hierboven schuin gedrukt staat is nieuw op de kalender)
Wie komt onze schoolbibliotheek versterken?
Oproep:
Wie komt helpen bij de schoolbibliotheek?
Voor het komende schooljaar 2018 – 2019
hebben we voor de uitleen van boeken op
maandagmiddag geen vrijwilligers.
De tijden zijn van 14.30 tot 15.30 uur.
Er is in uw omgeving vast een buurman, buurvrouw, opa oma of en ander
enthousiast persoon, die het leuk vindt om ons 1 uurtje in de week te helpen.
Wie weet bent u dat zelf wel!!!
U kunt zich opgeven bij Audrey van Zwam a.vanzwam@bsdetalisman.nl
Ook voor vragen kunt u bij haar terecht.

Nog een keer alle info voor het schoolreisje donderdag 14 juni a.s. op een rijtje
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!
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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. (Alleen groep 4 t/m 7, 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.
Gevonden voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen komen in de laatste schoolweek weer in de babbelhof op
tafel te liggen.
In de zomervakantie gaan deze spullen naar een goed doel.
Wees er in de laatste schoolweek dus snel bij als u nog iets mist!
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Informatie laatste schoolweek

Dinsdag 3 juli:
De groepen 1-2 hebben spelletjesdag op de Talisman. De spelletjesdag begint om
08.30u.
De groepen 3 t/m 8 hebben sportdag op het grasveld van het Joris college.
Kinderen gaan hier zelfstandig naar toe. De kinderen worden daar om 08.45u
verwacht.
Woensdag 4 juli:
Om 08.30u start het wisseluurtje. De groepen 1-2 mogen zoals altijd om 8.20u naar
binnen. Vanwege de drukte moeten de kinderen van groep 1-2M en 1-2R deze
ochtend via de voordeur (tegenover de bakker) naar binnen.
De nieuwe kinderen van groep 1-2 worden vanaf 08.20u ontvangen in de Babbelhof.
De kinderen van de nieuwe groepen 3 mogen om 08.25u met de ouder(s) naar de
klas lopen. De nieuwe groepen 4 t/m 8 worden om 08.25u ontvangen op het
schoolplein door de nieuwe leerkracht. De leerkracht staat met een bord op het
schoolplein, laat uw kind bij de nieuwe leerkracht verzamelen.
Om 08.30u zal de nieuwe leerkracht de kinderen mee naar de klas nemen. Om
09.30u is het wisseluurtje afgelopen.
Dit jaar houden we op de laatste woensdag van het jaar een creamarkt. Alle kinderen
maken in de klas iets wat verkocht wordt op de markt. Denk aan; muziek
instrumenten, versierde mokken, schilderijen, versierde opbergdozen, sieraden,
sleutelhangers, etc. De opbrengst van de markt is voor verbetering van het
schoolplein.
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Let op!: De creamarkt begint om 12.00u. Dan moeten de kinderen van de
groepen 1 t/m 5 worden opgehaald in de klas. U kunt dan samen met uw kind
over de markt lopen. Als uw kind in groep 6 t/m 8 zit en zelf mag rondlopen
over de creamarkt, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.
Wilt u zoveel mogelijk kleingeld meenemen naar de markt? Alvast bedankt!
Donderdag 5 juli
‘s Middags is om 13.15u het uitglijden van de groep 2 kinderen. Zorg dat u er echt
om 13.15u bent om uw kind te zien uitglijden. Om 14.15u is het afscheid van groep 8
op het plein.

Bureau Jong
Beste kinderen en ouders van basisschool De Talisman,
Wij zijn Ans en Susanne van Bureau Jong en helpen kinderen bij scheiding. Wij gaan
na de zomervakantie bij jullie op school groepsbijeenkomsten organiseren. Alle
kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn, mogen hieraan deelnemen. Het maakt
niet uit hoe lang de scheiding geleden is.
Een scheiding heeft altijd impact op een kind, bij de een meer zichtbaar dan bij de
ander.
Wij bieden een plek waar door middel van creatieve activiteiten het thema scheiding
aan bod komt. Bijvoorbeeld met theater, muziek, spellen, tekenen en schilderen.
Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun emoties, gedachten en gevoelens te uiten
rondom de meegemaakte scheiding. Ze zullen zich hierdoor minder alleen voelen
staan en komen beter in hun vel te zitten. Dat is positief voor het kind in de
thuissituatie, maar ook op school.
Samen met de IB-ers Natasja Hoek en Riëtte Verest gaan we bekijken wanneer deze
bijeenkomsten plaats gaan vinden. We houden jullie hiervan op de hoogte.
Wij nodigen nu alvast alle ouders en kinderen uit om een kijkje te nemen op onze
website.
www.bureaujong.nl
Als er vragen zijn dan mogen jullie ons bellen, maar
mailen mag natuurlijk ook.
Tot ziens!
Hartelijke groeten,
Ans en Susanne
contact@bureaujong.nl
Ans Janssen: 06-28553498
Susanne Kuijten: 06-48964487
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Een bezoek aan de Tweede Kamer met groep 8B
4 juni zijn wij met de klas naar Den Haag gegaan voor een bezoek aan de tweede
kamer. We mochten echt in de vergaderzaal en we hebben Mark Rutte en Jesse
Klaver gezien!
Hoe dat is geregeld, gebeurde zo.
In groep 8 moet je altijd een werkstuk en een spreekbeurt maken, en ik maakte mijn
werkstuk over de Tweede Kamer. Dus ik begon met onderwerpen te bedenken om
over te vertellen in mijn werkstuk. Toen kwam ik op het idee om een interview te
doen met een Kamerlid! Ik ging opzoek naar telefoonnummers van partijbureaus van:
D’66, VVD, GroenLinks, CDA, PVDA en nog een paar andere partijen.
Dus ik ging verschillende partijen bellen, maar omdat het midden in het reces was
(vakantie voor de Kamerleden) zeiden ze allemaal dat het niet kon. Behalve D’66.
D’66 zei dat ik een interview mocht houden met Paul van Meenen. Hij is Kamerlid
van D’66 en heeft onderwijs in portefeuille (dat wil zeggen dat hij zich bezig houdt
met het onderwijs). Ik mocht hem bellen en een paar vragen stellen over zijn werk! Ik
vond dat best wel spannend. Ik had vragen bedacht en ik belde hem met mijn
moeder naast me zodat zij de antwoorden van hem op mijn vragen te typen.
Ik had een heleboel vragen waaronder: U bent volksvertegenwoordiger, u zult zich
daarom bezig moeten houden met wat er speelt bij de mensen. Hoe houdt u zich
daarvan op de hoogte? Hij zei dat hij vaak bij scholen op bezoek ging om te kijken
hoe het er daar aan toe gaat. Ik vroeg toen of hij misschien tijd had om een keer bij
ons op bezoek te komen. Toen zei hij dat hij dat wel wilde, maar dat het veel leuker
zou zijn als we met de klas bij hem op bezoek zouden komen, in de Tweede Kamer!
Dus zodoende dat we 4 juni naar Den Haag zijn gegaan.
We gingen met de auto ernaar toe en liepen naar het gebouw van de Tweede
Kamer. Daar moesten we eerst door een controle. Dus iedereen moest zijn tas
afdoen en door een detectie poortje. Daarna moesten we wachten tot Paul van
Meenen er was en toen begon de rondleiding. Eerst legde hij uit wat hij dagelijks
deed en daarna leiden hij ons naar de plenaire zaal (de vergaderzaal) onderweg
kwamen we Jesse Klaver tegen maar hij had geen tijd om even te blijven staan dus
konden we geen handtekening vragen… toen we in de plenaire zaal waren mocht
iedereen op een zetel gaan zitten en achter het katheder staan (dat is het
driehoekige tafeltje waar de Kamerleden hun verhaal houden). Het was heel speciaal
om daar een keer te zijn. Tussen door werden er veel foto’s gemaakt. Daarna gingen
we naar het archief, ook wel de handelingen kamer genoemd. Daar worden alle
teksten opgeslagen in boeken die zijn gezegd tijdens de vergaderingen. Daarna
moest Paul van Meenen gaan en kregen we ook nog een rondleiding door de
ridderzaal! Dat was ook heel leuk. Daarna mochten we nog een speurtocht doen
over het Binnenhof. Toen iedereen klaar was hadden we Mark Rutte nog gezien. Er
waren een paar kinderen naar toe gerend en foto’s gemaakt. Daarna gingen we
terug naar de auto’s en reden we naar huis.
Geschreven door: Roos
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Nieuws van de mediacoach
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Overlijden Carla van den Heijkant, voorzitter college van bestuur SKPO
Zondagavond bereikte ons het trieste en onvermijdelijke bericht dat onze geliefde
collega Carla van den Heijkant die middag in alle rust, omringd door haar dierbaren,
in haar eigen vertrouwde omgeving is overleden.
Op dit moment schieten ons woorden te kort om uit te drukken wat dit verlies voor
SKPO betekent. Het gemis is groot.
In Memoriam

Carla van den Heijkant
1958-2018
Op zondag 10 juni 2018 is Carla van den Heijkant, voorzitter College van Bestuur
van SKPO, na een kort ziekbed, in haar vertrouwde thuisomgeving te midden van
haar dierbaren, in alle rust op 60 jarige leeftijd overleden.
Vanuit haar achtergrond als orthopedagoog, heeft haar professionele loopbaan
steeds in het teken gestaan van het bieden van kansen aan álle kinderen. Dat was
haar passie.
Tijdens haar werk bij achtereenvolgens De Widdonck, De Rungraaf, Fontys OSO en
later als bestuurder bij SKPO, verloor zij de bedoeling van haar opdracht, goed
onderwijs voor elk kind, nimmer uit het oog. Vanuit die visie en passie en vanuit haar
leiderschap, verbond zij partijen om gezamenlijk de krachten te bundelen en maakte
zij zo het verschil.
Wij herinneren Carla als een betrokken, inspirerende en verbindende collega en
bestuurder. Zij liet geen gelegenheid voorbij gaan om haar trots op SKPO en haar
medewerkers uit te dragen.
"Het gemis dat we haar moeten loslaten, en alles wat we van haar missen, zullen we
voor altijd vasthouden."
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