10-09-2020
SEPTEMBER
Maandag 14 september

10-minuten gesprekken

Dinsdag 15 september

MR vergadering. Start om 20.00 uur.

Donderdag 17 september

10-minuten gesprekken

Maandag 21 september t/m vrijdag 25
september
Vrijdag 25 september

Week tegen pesten

Woensdag 30 september

Start kinderboekenweek

Kleuters (groep 1-2) vrij

OKTOBER
Donderdag 1 oktober

Schoolfotograaf

Vrijdag 2 oktober

Schoolfotograaf

Vrijdag 2 oktober

Koekendag

Maandag 5 oktober

Studiedag. Alle kinderen vrij.

Maandag 12 oktober

Start project toekomst en nu

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23
oktober

Herfstvakantie

Verkouden en thuiswerken
Om de spreiding van het virus tegen te gaan moeten we allen onze verantwoordelijkheid nemen en
daarom kunnen kinderen die verkoudheidsklachten vertonen niet naar school. Het is en blijft
natuurlijk belangrijk dat het onderwijs doorgaat, ook als de leerkracht voor de klas staat. Daarom
zorgen we er in de bovenbouw (vanaf groep 5 voor) dat alle kinderen thuis kunnen doorwerken aan
rekenen, taal en spelling. Kinderen kunnen thuis inloggen, de leerkracht geeft per dag of week aan
wat het programma is in de klas, zodat de kinderen aan de slag kunnen.
Let op: kinderen loggen niet in via de tegels, maar met hun mailadres. Een handleiding voor het
inloggen vindt u in de digitale boekenkast van het ouderportaal. Op maandag en dinsdag kunt u naar
school bellen voor hulp, Cris Vissers is dan beschikbaar hiervoor.
Wij, onderwijs en ouders, moeten dit samen doen. Stimuleer uw zoon/dochter om zelf contact op te
nemen met de leerkracht om het programma op te vragen (eigen verantwoordelijkheid) en aan de
slag te gaan met het thuiswerk.
Mocht u geen apparaat hebben waar uw zoon/dochter op kan werken, dan kan dit worden
opgehaald als het gaat om een verwachte afwezigheid van meer dan twee dagen. Bij de leerkracht
kunt u hiervoor een contract ondertekenen.
Kinderen uit groep 4 die willen inloggen op Snappet maken gebruik van het adres: pupil.snappet.org.
Inloggegevens zijn opvraagbaar bij de leerkracht. Kinderen uit groep 1-2 en 3 mogen tot de leeftijd
van 6 jaar naar school met verkoudheidsklachten. Vanaf 7 jaar raden we aan om veel te lezen en
gebruik te maken van het thuisprogramma van veilig leren lezen. De groep 3 zetten regelmatig
updates over de kernen van veilig leren lezen op het ouderportaal.

Groen schoolplein

Het schoolplein staat er prachtig bij met al haar bloemen! Enkele rododendrons die zijn geplaats
hebben het niet overleefd. Gaat u uw tuin herzien en houdt u rododendrons over? Wij planten ze
graag op ons plein! Meld het even bij Kuintje Scheffers (k.scheffers@skpo.nl). Ook hopen we
natuurlijk op aanmelding van veel hulpouders voor het onderhoud van ons plein, daar kunt u zich
binnenkort weer voor opgeven.

MR vergadering 15 september a.s.
Op dinsdagavond 15 september a.s. om 20.00 uur starten we met de eerste MR vergadering van dit
schooljaar. Tijdens deze MR vergadering zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vorige vergadering
3. Mededelingen
4. Bespreking start nieuwe schooljaar en ervaringen
5. Schoolondersteuningsprofiel – toelichting van Riëtte en Natasja
6. Echtscheidingsprotocol – toelichting van Riëtte en Natasja
7. Schoolplan 2021-2024 – toelichting van Henk
8. GMR (Gemeenschappelijke MR) SKPO
9. Rondvraag en afsluiting
Wilt u deze vergadering graag bijwonen, mail dan naar mr-talisman@skpo.nl

Aanmelden broertjes en zusjes
Heeft uw kind nog jongere broertjes/zusjes, die nog niet zijn aangemeld bij ons op school? Wij
verzoeken u hen dan zo snel mogelijk aan te melden, ongeacht de leeftijd van uw kind(eren). We
leiden regelmatig nieuwe ouders rond op school die hun kind graag bij ons op school willen plaatsen.
Deze kinderen zijn natuurlijk welkom, maar broertjes/zusjes van onze leerlingen gaan altijd voor
(mits ze zijn aangemeld). Om te voorkomen dat we vanwege de maximale groepsgrootte te veel
nieuwe kinderen aannemen, willen we graag weten hoeveel broertjes/zusjes er bij ons op school
komen.

'Kies je sport' en 'sport- en spelmiddag'
Alle leerlingen hebben afgelopen week een boekje gekregen van 'Kies je sport'. Dit is een project van
de gemeente Eindhoven dat de mogelijkheid geeft om eens een nieuwe sport te proberen. De
kinderen kunnen uit ongeveer 130 verschillende sporten kiezen. De uitgelezen kans om eens een
kijkje te nemen bij een andere vereniging of sport. Daarbij organiseert de gemeente Eindhoven in
het kader van haar 100-jarig bestaan diverse 'sport en spelmiddagen'. Ook daarvan hebben de
leerlingen een formulier ontvangen.

Nieuws vanuit 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.
Vanaf de heden ben ik contactpersoon bij basisschool de Talisman.
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

Cursus blindtypen

