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Belangrijke data:
Dinsdag 4 september
Donderdag 6 september
Vrijdag 7 september
Vrijdag 14 september
Maandag 17 september
Woensdag 19 september
Vrijdag 28 september
Woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober
Maandag 8 oktober
Dinsdag 9 oktober
Vrijdag 12 oktober
Maandag 15 oktober t/m
vrijdag 19 oktober.
Maandag 22 oktober
Dinsdag 23 oktober

Info avond groep 5-6
Info avond groep 1-2
Info avond Breinbrekers
Onderling kennismaken met ouders van nieuwe
groepen 3.Vanaf 14.15u op het schoolplein.
Kleutervrije vrijdag.
Week tegen het pesten.
Inloopochtend van 8.30u-8.50u.
Koekendag.
Start Kinderboekenweek thema Vriendschap.
Studiedag. Alle kinderen vrij.
Oudergesprekken.
Oudergesprekken.
Afsluiting Kinderboekenweek.
Herfstvakantie.
Extra vrije dag.
Schoolfotograaf.

Correctie Schoolgids
Zoals u heeft gemerkt is de schoolgids toch aan alle oudste kinderen meegegeven.
Er staat een klein foutje in;
- Bij de informatie over de kleutervrije dagen staat kleutervrije middagen. Dit
moet zijn: Kleutervrije vrijdagen. De kleuters zijn op de aangegeven data de
hele vrijdag vrij.
Ophalen kleuters
We hebben na de vakantie weer een flink aantal nieuwe kleuters mogen
verwelkomen op De Talisman! Het naar school brengen is toch altijd weer
spannend voor ouders en kinderen. Om het ophalen van uw kleuter(s) zo veilig en
overzichtelijk mogelijk te houden vragen wij u om achter de gekleurde stippen op
het schoolplein te blijven staan, zodat de leerkrachten en de kinderen voldoende
zicht hebben op het plein.

Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

Informatieavond groep 1-2
Voor de ouders die het algemene praatje voorafgaand aan de informatieavond in
de Babbelhof al gehoord hebben, kunnen bij de informatieavond voor groep 1-2
later aansluiten, dit zou zijn om 20.15 wanneer de leerkrachten naar de eigen klas
gaan.
Informatieavond Breinbrekers
Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over de doorgaande lijn op het gebied van
verrijking en verbreding. Ook is er een korte uitleg over de werkwijze van de
Breinbrekers. Wat doen en leren de kinderen daar!
Krentenbaard
Er heerst momenteel weer krentenbaard in school. Vooral de kinderen in de
onderbouw hebben hier last van. Door de snelle verspreiding is het moeilijk om de
krentenbaard onder controle te krijgen. Kinderen met krentenbaard in de onderbouw
mogen daarom pas weer naar school als de blaasjes zijn ingedroogd.
Sociaal Emotioneel Leren op De Talisman
Aan het begin van elk schooljaar starten wij in elke klas met een missie, waarbij de
kinderen en de leerkrachten samen nadenken over een fijn en sociaal schooljaar. Uit
deze brainstorm-momenten komen een aantal (positieve) afspraken, die zichtbaar in
de klas worden opgehangen.

Tijdens de rest van het jaar wordt er regelmatig terug gekeken naar de afspraken en
wordt er samen met de kinderen geëvalueerd over de sfeer in de klas.
Door middel van het creëren van een veilig schoolklimaat proberen wij als school
zoveel mogelijk pesten tegen te gaan.
Vandaar dat ook de Talisman aandacht besteedt aan de Nationale Anti Pestweek.
Deze vindt plaats van 17 t/m 21 september.
In elke klas wordt deze week extra aandacht besteed aan (online) pesten. En ook
wordt het verschil tussen plagen en pesten besproken.
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Aan het begin van deze week worden in alle
klassen onze anti-pestbussen nog een keer
geïntroduceerd. Op elke etage hangt een antipestbus. De leerkracht bespreekt deze plekken
met de kinderen.
Zit uw kind iets dwars met betrekking tot pesten
(Wordt hij/zij gepest? Ziet uw kind
dat een ander kind gepest wordt? Is hij/zij zelf de
pester?) en is de stap naar de leerkracht nog te
groot?
Dan kan uw kind (eventueel samen met U) een
briefje schrijven en deze in de anti-pestbus
stoppen.
De pestcoördinatoren controleren elke week of
er post binnen gekomen is en gaan hiermee aan
de slag. Denk aan een gesprek met de schrijver
van de brief, eventueel samen met ouder(s)
en/of leerkracht(en).
Maar dit kan–indien nodig- ook verder gaan, door bijvoorbeeld een van onze
vertrouwenspersonen in te schakelen (voor groep 1 t/m 4 Natasja Hoek en voor
groep 5 t/m 8 Riëtte Verest)
Indien u meer informatie wenst, kunt u kijken op www.weektegenpesten.com of kijk
op de website van De Talisman (kopje “ De School” en dan “pestbeleid”) om ons
beleidsplan Sociaal Emotioneel Leren te lezen.
Wendy Mulder (gr 6WE)
Karin van Lanen (7KM)
Marieke Das (1/2 RM)
Marathon 14 oktober 2018
De marathon gaat “lopen” op De Talisman. Op zondag 14 oktober gaan wij als spilcentrum
meelopen met de Chiquita Mini Marathon van 1,6 km of de IAK City Run van 5 km.
U kunt u dit jaar wederom zelf via de onderstaande site aanmelden. U haalt het startnummer dan
zelf op en de betaling hoeft dan niet meer via de school te verlopen. Als u zich aanmeldt voor 9
september betaalt u het normale tarief. 7 euro p.p. voor de 5 km en 5 euro p.p. voor de 1,6 km.
Na 9 september wordt het tarief verhoogd.
Let op: Begeleiders moeten zich ook inschrijven via de onderstaande manier.
Voor de 5 km gaat u naar:
https://www.marathoneindhoven.nl/deelnemen/5-km/
1. Klik op schrijf je hier in
2. Klik op inschrijven rechts in beeld
3. Scroll naar beneden en kies IAK City Run Individueel
4. Vink bij aanvaarding beide hokjes aan
5. Klik op algemene voorwaarden accepteren
6. Volg daarna de stappen van het programma
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Voor de 1,6 km gaat u naar:
https://www.marathoneindhoven.nl/deelnemen/mini-marathon/
1. Klik op schrijf je hier in
2. Klik op inschrijven rechts in beeld
3. Scroll naar beneden en kies Chiquita Mini Marathon Individueel
4. Vink bij aanvaarding beide hokjes aan
5. Klik op algemene voorwaarden accepteren
6. Volg daarna de stappen van het programma
Training:
Enkele ouders gaan samen met een aantal teamleden en leidsters van Korein twee trainingen
verzorgen. Kinderen die met dit spektakel meedoen, kunnen deze trainingen gebruiken om
zondag 14 oktober goed aan de start te verschijnen. Neem op vrijdag 14 september en 28
september goede loopschoenen en sportkleding mee naar school. Voor de kinderen die niet
meetrainen verzorgen we op dat tijdstip een andere les. Wij zoeken nog hulpouders voor de
trainingen. Meld je hiervoor aan bij meneer Daan, meneer Vincent of meneer Mark. De kleuters
die zich opgeven trainen niet mee. Zij trainen met de juf of meester tijdens het buitenspelen.
14 Oktober:
Informatie over tijden en verzamelplaats volgt in het talismanbulletin.
Mocht u vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind en/of
Daan Janssen, Vincent van den Groenendaal en Mark Verhees.
Sportieve groet,
Namens de sportcommissie
Mark Verhees, Daan Janssen, Vincent van den Groenendaal en Marinda Martens

O
Ja ik train mee op vrijdag 14 september en 28 september tussen 14.00 u en
15.00u.
Naam
kind:_______________________________________groep:_________________________
Lever dit strookje in bij de leerkracht van uw eigen kind voor 13 september.

O

Ik heb mezelf wel opgegeven voor de marathon maar train niet mee.

Naam
kind:_______________________________________groep:_________________________
Lever dit strookje in bij de leerkracht van uw eigen kind voor 13 september.
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Project toneelstuk schrijven
Met spoed gezocht:
Creatieve kinderen (tussen 8 en 12 jaar oud) met een grote fantasie
Voor een heel nieuw project in Stratum zijn wij op zoek naar kinderen die het leuk
vinden om op maandagmiddag na schooltijd te leren hoe je een toneelstuk schrijft.
Ieder kind dat meedoet krijgt een eigen volwassen schrijfbuddy toegewezen die hen
van school ophaalt, met hen naar de les gaat en hen naar huis brengt. Uiteindelijk
worden de toneelstukken die de deelnemende kinderen schrijven, letterlijk uitgevoerd
in het Parktheater door professionele acteurs in een echt decor, met kostuums en
prachtig theaterlicht erop.
De klassen, ouders, familieleden, buurtgenoten, vrienden en vriendinnen van de
deelnemende kinderen mogen natuurlijk komen kijken en de schrijvers zelf mogen
het applaus in ontvangst nemen. Deelname is geheel kosteloos.
Door het beperkte aantal plekken (er is ruimte voor 10 deelnemers), wordt door
middel van loting bepaald welke kinderen er uiteindelijk mee kunnen doen.
De lessen vinden plaats op: 10, 17 en 24, september 1, 8, 15, 22 en 29 oktober na
schooltijd en je wordt thuisgebracht rond 17:30
29 oktober is er ook een ouderavond die duurt tot 20:00 uur
Het schrijfweekend is op 3 en 4 november ( 09.00 - 20.00) we gaan beide dagen op
en neer.
De voorstellingen vinden plaats op 10 december ’s ochtend ’s (voor de scholen) en
vroeg in de avond voor alle anderen die willen komen kijken.
Daarna hebben we nog een laatste evaluatie les op 17 december.
Belangrijk! Bekijk deze data goed! Je moet bij alle lessen, de 2 dagen buiten de
stad én de voorstellingen aanwezig zijn.
Aanmelden kan tot en met aanstaande donderdag (6 September) 15 uur. Dus wees
er snel bij!
Stuur de naam van het kind en de ouders
het adres
het emailadres
de telefoonnummers waarop de ouders te bereiken zijn en
de naam van de juf of meester waarbij hij of zijn in
de klas zit naar babbe@studio52nd.nl
We laten zo snel mogelijk weten wie er mee mag doen!
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