
Basisschool De Talisman.  Seringenstraat 9      5644 PK.  Eindhoven.  040-2112316 

                                      www.bsdetalisman.nl  

 

Talismanbulletin                      

27-08-2019                 

 
Opening nieuw schoolplein  

 
De Talisman is een groen schoolplein 
rijker! Bij de start van het schooljaar 
hebben ouders en kinderen afgeteld 
om ons nieuwe schooljaar en 
schoolplein met elkaar te openen. 
 
De komende weken zal het plein 
helemaal af worden gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ophalen kleuters en kinderen groep 3 ingang peuters: 
Willen de ouders die hun kinderen ophalen bij de ingang van de peuters voldoende afstand 
houden. Dit i.v.m. overzicht voor de leerkrachten bij het ophalen van de kinderen. Alvast 
bedankt!  

Woensdag 28 augustus Studiedag. Alle kinderen vrij. 

Donderdag 29 augustus Info avond 7-8. 

Maandag 2 september Info avond 5-6. 

Dinsdag 3 september Info avond 3-4. 

Donderdag 5 september Info avond 1-2 en Breinbrekers. 

Maandag 9 september Start thema ‘Reis mee’ groep 1-2. 

Dinsdag 10 september Inloopochtend van 8.30u tot 9.00u. 

Vrijdag 20 september Kleutervrije vrijdag. 

Vrijdag 20 september 1e training marathon. 

Maandag 23 september Anti-pestweek 

Maandag 23 september  Schoolfotograaf. 

Dinsdag 24 september MR vergadering. Aanvang 20.00u. 

Woensdag 25 september Schoolfotograaf. 

Vrijdag 27 september Koekendag. 

Dinsdag 1 oktober Start Kinderboekenweek. 

Donderdag 3 oktober Studiedag. Alle kinderen vrij. 

Maandag 7 oktober  10 minutengesprekken. 

Dinsdag 8 oktober 10 minutengesprekken. 

Donderdag 10 oktober Tentoonstelling Kinderboekenweek. 

Vrijdag 11 oktober  2e training marathon. 

Zondag 13 oktober Marathon Eindhoven. 
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Gevonden voorwerpen 
Bent u nog iets kwijt? We hebben nog veel gevonden voorwerpen liggen van vóór de 
zomervakantie. Volgende week vrijdag zullen we de gevonden voorwerpen die niet zijn 
opgehaald naar een goed doel brengen. 
 
Informatieavond Breinbrekers. 
Deze informatieavond is bedoeld voor ouders van kinderen die deelnemen aan de 
Breinbrekers (groep 6 t/m 8) of projectgroep (groep 4 en 5). Neemt uw zoon of dochter voor 
het eerst deel of bent u nog niet eerder bij een informatieavond aanwezig geweest dan bent 
u 5 september van harte welkom. Marlies Garritsen geeft dan uitleg over de werkwijze van 
de Breinbrekers/projectgroep, wat doen we daar allemaal en met welk doel. De avond start 
na het algemene praatje in de Babbelhof in het lokaal van Juf Carin Beckman 
 
De verkeerssituatie rond de school 
 

 
 

Omdat er weer een heleboel nieuwe ouders 

op onze school zijn gekomen herhalen we 

nogmaals ons  
onderstaand advies. Geef het ook door aan 
opa’s en oma’s die de kinderen halen en 
brengen.  
 
Parkeren buiten de bomenrij op het 
Gerardusplein 
Het advies van de verkeerscommissie van onze 
school is om zoveel mogelijk te voet of met de 
fiets naar school te komen. Komt u met de auto, 
parkeer deze dan altijd op het Gerardusplein. 
Zodoende blijft het in de Seringenstraat en 
Begoniastraat, bij de ingangen van de school, 
overzichtelijker en dus veiliger!  
Op de tekening hiernaast ziet u hoe u het veiligst 
de auto kunt parkeren. A.u.b. de auto’s buiten de 
bomenrij met de voorkant richting straat, zodat u 
niet achteruit hoeft te rijden. 

Parkeert u dus a.u.b. niet voor de ingang van school. Dit is niet verkeersveilig voor de 
kinderen en daarom verboden. 
 
Wilt u het plein niet oprijden waar kinderen lopen (zie rode streep) Het is veel veiliger om op 
de andere plekken het plein op te rijden. Ook vragen wij u niet te rijden binnen de bomenrij. 
Dit houden we graag voetgangersgebied! Zo zorgen we samen voor een zo veilig mogelijke 
verkeerssituatie. 
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Marathon Eindhoven 13 oktober 2019 
De marathon gaat “lopen” op De Talisman. Op zondag 13 oktober gaan wij als spilcentrum 
meelopen met de Mini Marathon van 1,6 km of de AON 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 11 
september betaalt u het normale tarief. 6 euro p.p. voor de 5 km en 4 euro p.p. voor de 1,6 km. 
Na 11 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 inschrijven 
2. Klik op inschrijven rechts in beeld 
3. Scroll naar beneden en kies AON City Run Individueel (dus niet via school of team) 
4. Vink bij aanvaarding beide hokjes aan 
5. Klik op algemene voorwaarden accepteren 
6. Volg daarna de stappen van het programma 

 
Voor de 1,6 km gaat u naar: 
https://www.marathoneindhoven.nl/deelnemen/mini-marathon/ 

1. Klik op inschrijven 
2. Klik op inschrijven rechts in beeld 
3. Scroll naar beneden en kies Mini Marathon Individueel (dus niet via school of team) 
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 13 oktober goed aan de start te verschijnen. Neem op vrijdag 20 september en 11 
oktober 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 inschrijven voor de marathon, trainen niet mee. Zij trainen met de juf of meester tijdens 
het buitenspelen. 
 
13 Oktober: 
Informatie over tijden en verzamelplaats volgt in ons 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 
 

Stuur de leerkracht van uw kind een berichtje via ouderportaal of vul dit strookje in zodat de 
leerkracht weet dat uw kind mee mag trainen in het parkje naast de kerk. 

Graag vóór 20 september. 
 

O  Ja ik train mee op vrijdag 20 september en 11 oktober tussen 14.00 u en 15.00u. 
 
Naam kind:_______________________________________groep:___________________________ 
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Kies je sport. 
  
Komende week krijgen de oudste kinderen van elk gezin een ‘kies je sport’-boekje 
uitgedeeld. 
  
Wat is Kies je Sport? 
Dit is alweer de 6e editie van Kies je Sport! Kies je Sport is een sportstimuleringsproject van 
de gemeente Eindhoven, dat erop gericht is om basisschoolleerlingen kennis te laten maken 
met een bepaalde sport en sportaanbieder. Uitgangspunt hierbij is dat ze een activiteit of 
sport vinden waar ze plezier in hebben en die ze structureel willen gaan doen in hun vrije tijd. 
We vinden het belangrijk om kinderen op deze leeftijd aan het sporten te krijgen omdat dit de 
kans vergroot op een leven lang sporten en dus een gezonder leven. Daarnaast draagt dit 
niet alleen bij aan de motorische ontwikkeling, maar ook de sociale vaardigheden. 
  
Aangepast sportaanbod 
In dit boekje vind je naast kennismakingscursussen voor het regulier onderwijs (vooraan in 
het boekje), ook cursussen voor het speciaal onderwijs (achteraan in het boekje). Als er ‘ook 
geschikt voor speciaal onderwijs’ bij het aanbod staat, dan is de cursus bedoeld voor 
kinderen die (in bepaalde mate) een beperking ervaren en zich niet thuis voelen binnen de 
reguliere sporten. 
Meer sportaanbod en informatie over aangepast sporten in Eindhoven vind je op 
unieksporten.nl. 
  
Dit aanbod is vanaf 2 september ook te vinden op eindhovensport.nl/kiesjesport. Ouders 
kunnen de kinderen van 2 t/m 16 september online inschrijven. Op pagina 4 in het boekje is 
een uitleg hoe de kinderen kunnen worden ingeschreven. 
  
  

Met sportieve groet, 

  

Vincent van den Groenendaal 

  

Combinatie Functionaris Onderwijs | Sector Ruimtelijke Uitvoering 

v.vd.groenendaal@eindhoven.nl | 06-25220073 | www.eindhovensport.nl 

 
Gemeente Eindhoven | Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven | www.eindhoven.nl 

 

 

 

http://www.eindhovensport.nl/kiesjesport
mailto:v.vd.groenendaal@eindhoven.nl
http://www.eindhovensport.nl/
http://www.eindhoven.nl/
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Pedagogische Ondersteuning van Lumens (0- 6 jaar) op Basisschool De Talisman. 

 
Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat, want kinderen 
die goed in hun vel zitten ontwikkelen zich beter. 
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Sterker nog: 
kinderen gezond en veilig op laten groeien en stimuleren in hun ontwikkeling kan niet zonder 
de medewerking van de ouders. Door de manier waarop je met je kind praat en speelt zal 
het veel leren.  
Maar misschien lukt het niet altijd om je kind goed te begeleiden, omdat je vragen hebt 
over de opvoeding en over de ontwikkeling van je kind. Dan kan pedagogische 
ondersteuning een helpende hand bieden.  
Ook kan de ondersteuner de ouder helpen bij het stimuleren van taalontwikkeling. De 
pedagogische ondersteuner komt dan op huisbezoek en kijkt samen met de ouder wat nodig 
is. Er wordt vervolgens een plan op maat gemaakt waarin de talenten en mogelijkheden 
binnen het gezin beschreven worden. Op basis van dit plan kan de ouder zelfstandig thuis 
met het kind aan de slag gaan en waar nodig begeleidt de pedagogische ondersteuner het 
gezin bij uitvoering van dit plan.  
Zij is hierbij zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig aanwezig.  
Kortom: kun je een helpende hand gebruiken bij de ondersteuning of ontwikkeling van je kind 
in de leeftijd van 0-6 jaar? Dan kan de pedagogische ondersteuner je helpen. Ze werkt dan 
samen met jou aan een omgeving waarin je aandacht besteedt aan de 
ontwikkeling van je kind en zal je handvatten bieden in het zoeken naar 
ondersteuning in je eigen netwerk. Dit wordt op vraag van de ouders 
ingezet of via verwijzing o. a. via school.  
Pedagogische ondersteuning is preventief, laagdrempelig en 
GRATIS.  
Laila Bouayachi 
06 20478620  
l.bouayachi@lumenswerkt.nl  
 
 
Jeugdlintje 
 
De gemeente Eindhoven is op zoek naar jongens en meisjes die zich inzetten voor anderen 
en/of voor de stad. Zij zijn een voorbeeld voor anderen en verdienen het om in het zonnetje 
gezet te worden. 
 
We reiken daarom het Jeugdlintje uit aan jongeren van 6 tot en met 18 jaar, die iets 
bijzonders hebben gedaan. Met het jeugdlintje willen we deze jongeren onze waardering 
tonen en op een speciale manier bedanken voor hun bijdrage. Ze zijn ook een voorbeeld 
voor leeftijdgenoten en daarmee een stimulans om goed werk voor anderen te doen. 
Jongens en meisjes die een lintje verdienen, kunnen tot maandag 27 september 2019 
worden aangemeld. 
 
Het gaat dan bijvoorbeeld om een jongere die langere tijd hulp biedt aan ouders, familie, 
ouderen, zieken en/of eenzamen, een actie heeft opgezet voor een goed doel of een andere 
maatschappelijke bijdrage heeft geleverd. Kinderen die buurtactiviteiten organiseren of 
vrijwilligerswerk doen komen in aanmerking voor een lintje. En ook jongeren die een 
bijzondere prestatie hebben geleverd, een uitvinding hebben gedaan of een super record 
hebben gevestigd verdienen een Jeugdlintje. 
Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes die een Jeugdlintje verdienen! Ken jij een 
Eindhovense held tussen 6 en 18 jaar? Meld jouw held dan aan voor het Jeugdlintje! 
www.eindhoven.nl/jeugdlintje 

mailto:h.lenton@lumenswerkt.nl
http://www.eindhoven.nl/jeugdlintje
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Een kleine portemonnee?  
 

 

In Eindhoven doet iedereen mee! 
 
Het nieuwe schooljaar en het sport- en culturele seizoen is van start gegaan. 
Wilt u uw kind ook mee laten doen, maar heeft u moeite met betalen? Meld uw 
kind dan aan via www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl ! 
 
Aanmelden kan op www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl  
Op dit platform kunnen kinderen aangemeld worden:  

- in de leeftijd van 4 tot 18 jaar  
- die in Eindhoven wonen én  
- waarvan de ouders leven van een uitkering, of een inkomen hebben rond 

het sociaal minimum 
Aanmelden kan voor bijvoorbeeld het schoolreisje, een sport, een culturele 
activiteit of bijvoorbeeld om een laptop of fiets te kopen om naar school te 
kunnen gaan.  
Toekenning: 
Na de toekenning wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportverenig ing, school 
of winkel betaald door Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport of Jeugdfonds 
Cultuur. Een kind hoeft hier dus niets van te merken! In drie eenvoudige stappen 
zorgt u ervoor dat uw kind ook mee doet. 
Vragen?  
Neem contact op met <naam contactpersoon school>, ga naar 
www.SamenVoorAlleKinderenEindhoven.nl of bel 040-213 11 41 (bereikbaar ma 
t/m do van 9.00 – 12.00 uur) of per mail 
info@samenvoorallekindereneindhoven.nl.  

 

                                                     
                                              

 
 
 
 

http://www.samenvoorallekindereneindhoven.nl/
http://www.samenvoorallekindereneindhoven.nl/
mailto:info@samenvoorallekindereneindhoven.nl

