03-09-2021
SEPTEMBER
Maandag 6 september

Eerste schooldag

Vrijdag 10 september
Vrijdag 24 september

Kleutervrije vrijdag

OKTOBER
Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober
Woensdag 6 oktober
Vrijdag 15 oktober
Maandag 18 oktober
Dinsdag 19 oktober
Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29
oktober

Studiedag. Alle kinderen vrij.

Schoolreis
Studiedag. Alle kinderen vrij.
Start Kinderboekenweek
Afsluiting Kinderboekenweek
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Herfstvakantie

Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie zit erop en komende maandag openen we weer onze deuren en heten we u en de
kinderen van harte welkom! We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad en heeft
kunnen genieten van de vrije tijd in eigen land of toch in een ander vakantieland. Wij hebben er weer
zin in om alle kinderen te zien en ze weer te mogen begeleiden in hun leren!
Er is in de zomervakantie hard gewerkt en de school ziet er weer fris uit. Als school worden we steeds
duurzamer, er zijn nieuwe kozijnen met dubbel glas, de ventilatie is verbeterd, er hangen nieuwe
screens, zodat kinderen optimaal kunnen werken in de klas, er zit een nieuw kleurtje op de voordeur
en hier en daar is er nieuw schilderwerk.
Er zijn helaas nog steeds coronamaatregelen van kracht. Hieronder leest u meer over waar we
samen rekening mee moeten houden.
Geniet van het mooie weekend en tot maandag!
Team Talisman

Start schooljaar met de nodige Coronamaatregelen
•

Het kabinet handhaaft nog steeds de 1 ½ meterregel. Hierdoor
kunnen we niet afstappen van het verspreid naar binnen gaan
van de kinderen. Dit betekent dat de kleuters gebracht en
opgehaald worden op het schoolplein en lopen met de leerkracht
naar binnen. Ouders zijn helaas nog steeds niet welkom in de school.

•

Groepen 3 gaan via de deur van Korein op de hoek Seringenstraat en Begoniastraat naar
binnen en naar buiten. De eerste drie schooldagen zullen de leerkrachten van groep 3 bij de
deur van Korein de kinderen ophalen en na school ook weer naar buiten brengen.

•

Groep 4 t/m 8 gaan via de poort bij de fietsenstalling naar binnen. Groep 4 t/m 8 worden
buiten in de buurt van deze ingang de eerste schooldag door hun leerkracht opgehaald. Vanaf
de 2e dag mogen zij zelfstandig door de poort bij de fietsenstalling naar binnen.

•

De Seringenstraat wordt afgezet. Kinderen worden door één ouder of verzorger gebracht en
gehaald en kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan
zoveel mogelijk zelf naar huis.

•

Het overblijven m.b.v. overblijfouders gaat weer van start en de schooltijden zijn voor alle
kinderen weer van 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur.

•

We blijven de hygiënerichtlijnen van de GGD hanteren. Kinderen met milde
verkoudheidsklachten mogen naar school, in geval van koorts en/of benauwdheid mag dit
niet. Neem bij twijfel altijd contact op met de GGD. Kinderen die contact hebben gehad met
een positief getest persoon mogen niet naar school, volg hiervoor de aanwijzingen van de
GGD op. In geval van een positief getest kind in een groep zal in overleg met en op advies van
de GGD worden besloten óf en voor welke periode de gehele klas in quarantaine moet. In het
geval dat een klas in quarantaine moet zullen we onderwijs op afstand geven.

Schoolgids
De schoolgids 2021-2022 staat met ingang van de eerste schooldag op de website. De schoolgids
wordt gedrukt in een kleine oplage voor bijv. nieuwe ouders. U kunt er 1 vragen aan Jacqueline bij de
receptie. (Beschikbaar midden september).

Kennismakingsavonden nog niet bekend i.v.m. kabinetsbesluit
Vanaf maandag 20 september heeft het kabinet het voornemen de 1 ½ meterregel te schrappen. Na
deze datum kunnen waarschijnlijk de kennismakingsavonden gehouden worden, zonder centrale
opening en met de nodige ventilatie.

Overblijf
Vanaf a.s. maandag 6 september gaan we weer op de oude vertrouwde manier
overblijven. Dit betekent dat het continurooster verdwijnt en de kinderen weer op vaste
contractdagen of incidenteel overblijven. Er wordt door de groepen 1 t/m 5 in de klas
gegeten onder begeleiding van een overblijfkracht en daarna buiten gespeeld. De
groepen 6,7 en 8 spelen eerst buiten en gaan om 12.30 uur naar binnen om te eten.
Vanaf maandag 6 september wordt het overblijven in rekening gebracht.
Zoals in het laatste Talismanbulletin vermeld hebben wij vanaf dit schooljaar een nieuw
administratiesysteem waardoor de strippenkaarten vervallen. Als een kind incidenteel overblijft wordt
dit samen met de eventuele contractdagen 4x per jaar gefactureerd. U betaalt dus precies wat er
afgenomen is.
De strippen die nog aanwezig waren zijn in juli terugbetaald.

Wij willen u er nogmaals op attenderen dat als kinderen thuis mogen gaan eten die normaal op die
betreffende dag een overblijfcontract hebben dat middels een briefje aan de leerkracht moeten
melden. Wij kunnen leerlingen niet naar huis laten gaan die geen briefje bij zich hebben.
Leerlingen die thuis eten mogen om 12.50 uur pas het schoolplein op. Zij wachten dan tot de bel gaat
voordat zij weer naar hun klas gaan. Het is verwarrend voor de groepen 6,7 en 8 omdat de kinderen
van die groepen die wel overblijven op dat moment niet buiten zijn maar in de klas, maar ook de
kinderen van de groepen 6,7 en 8 die thuis gegeten hebben wachten met naar binnen gaan tot de bel
gaat. Zo houden de overblijfkrachten beter overzicht op de groep waar zij verantwoordelijk voor zijn.
Door een samenloop van omstandigheden zijn er momenteel minder overblijfkrachten aanwezig. We
zijn daarom ook dringend op zoek naar nieuwe krachten.
We willen daarom weer een oproep doen aan jullie ouders om er eens over na te denken of je één
keer per week of 2 weken zou willen meehelpen bij het overblijven. Het is een leuke manier om je in
te zetten voor school en dan meteen te kunnen zien hoe gezellig het is om bij de lunch van de kinderen
te assisteren. Ook grootouders of kennissen die een uurtje vrij hebben zijn van harte welkom.
Schroom niet om informatie in te winnen bij Ien Vercauteren ( tel: 06-36448403 Email: i.vercauterenheijnen@skpo.nl).
Wij wensen alle kinderen een fijne start a.s. maandag.

Gymrooster
Het komende schooljaar is het onderstaande gymrooster van kracht voor de groepen 3 t/m 8. Op
maandag t/m donderdag worden de gymlessen door meester Tim gegeven en op vrijdag door
meester Justus. De gymlessen vinden plaats in de gymzaal naast de school of in het park. Het
afgelopen schooljaar hebben wederom meegemaakt dat het weer in Nederland per dag kan omslaan
en willen aan alle ouders/verzorgers vragen dat de kinderen altijd de gymkleding mee naar school
nemen wanneer dit van toepassing is. We hopen op deze manier flexibeler met het programma om
te kunnen gaan.
Onder gymkleding verstaan we een (sport) t-shirt, een lange of korte sportbroek en gymschoenen en
dit dient andere kleding te zijn welke gedurende de dag wordt gedragen.

Schoolreis
Op maandag 4 oktober gaan we met de hele school op schoolreis naar de Efteling.
We verwachten deze middag rond 18.00 uur weer terug op school te zijn.
Verdere informatie volgt.

Nieuws van Lumens
Mijn naam is Laila Bouayachi. Ik werk bij Lumens als pedagogische
ondersteuner.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen.
Door de manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren.
Maar misschien lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen bijvoorbeeld omdat
je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst. Of je hebt vragen over de opvoeding van je kind.
Bijvoorbeeld over wat je mag verwachten op welke leeftijd, wat kan je doen als een kind niet luistert
of hoe ga je om met social media. Met dit soort vragen kan je bij mij terecht om samen een antwoord
te vinden.
Pedagogische ondersteuning voor kinderen van 0 tot 6 jaar is een voorziening uit de sociale basis en
is dus gratis voor ouders. We hebben geen wachtlijsten.
Kortom kun je tips en advies gebruiken bij de ondersteuning van je kind en je hebt alledaagse vragen
over je kind? Dan kun je contact opnemen met mij en dan kijken we samen wat nodig is.
Hartelijke groet,
Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

