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Schoolreisje maandag 4 oktober a.s.!  
 

Op maandag 4 oktober a.s. is het eindelijk zover en gaan we met de 

hele school naar de Efteling! Bijgaand meer informatie over het 

verloop van de dag. Neem dit even aandachtig door! 

• Alle kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school 
verwacht. 

• De bussen vertrekken rond 9.15 uur vanaf het kerkplein. Rond de klok van 18.00 uur (zonder 
files) worden de groepen terugverwacht op het kerkplein. 

• Omdat op de dag van het schoolreisje alle bussen op het kerkplein moeten parkeren is het 
nog eens extra van belang om het plein zoveel mogelijk vrij te houden. Dus parkeer niet op 
het kerkplein. 

• 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 
binnen de bomenrij. Dan blijft er ruimte rondom de bussen en is het ophalen wat 
overzichtelijker. We komen tenslotte met alle kinderen tegelijk terug. 

• Wanneer uw kind last heeft van wagenziekte is het verstandig uw kind van tevoren een 
reispilletje te geven en een plastic zakje + schoon shirtje. 

• Neem een regenjas mee bij slechte weersvoorspelling, maar bij mooi weer smeer uw kind 's 
morgens goed in met zonnebrand. 

• Het is niet de bedoeling dat de kinderen zakgeld meenemen.  

SEPTEMBER  

Dinsdag 28 september Oudergesprekken groep 8 

Dinsdag 28 september MR vergadering. Start om 20.00 uur 

Woensdag 29 september Oudergesprekken groep 8 

  

OKTOBER  

Maandag 4 oktober Schoolreis naar de Efteling 

Dinsdag 5 oktober Studiedag SKPO. Alle kinderen vrij 

Woensdag 6 oktober Start Kinderboekenweek 

Vrijdag 8 oktober Dag van de duurzaamheid 

Vrijdag 15 oktober Koekendag 

Vrijdag 15 oktober Creamiddag groep 7-8 

Maandag 18 oktober Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Dinsdag 19 oktober Oudergesprekken groep 1 t/m 7 

Donderdag 21 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 
oktober 

Herfstvakantie 

  

NOVEMBER  

Maandag 1 november Studiedag. Alle kinderen vrij 



• De groepen 1 t/m 4 lopen in groepjes van 4 kinderen met 1 begeleider. De groepen 5 en 6 
lopen in groepjes van 6 kinderen met 1 begeleider. 

• Alleen de leerlingen van groep 7 en 8 mogen op eigen verantwoordelijkheid een mobiele 
telefoon meenemen, omdat zij zelfstandig in groepjes door het park lopen. 

• Zorg voor een makkelijke (rug)tas met naam erop. 

• Neem een lunchpakketje en een navulbaar flesje drinken mee. 

• Een snoepje is lekker, maar overdaad schaadt.  

• Laat je fiets indien mogelijk thuis want er is weinig toezicht op school deze dag. Bijna alle 
leerkrachten gaan namelijk mee. Zij zullen meerdere centrale posten bemannen en lopen 
zichtbaar met een opvallend groen Talisman jasje door het hele park. Er wordt een 
plattegrond uitgereikt waar de posten op aangegeven zijn. 

• Ook krijgen alle kinderen een polsbandje met daarop een telefoonnummer voor eventuele 
noodgevallen. 

• Bij calamiteiten op de dag van het schoolreisje kunt u als ouder gewoon naar school bellen. 

• Neem heel veel goede zin mee!!!!!  
 

Wij zijn er bijna klaar voor dus wat ons betreft kan het aftellen beginnen! Heb je vragen? Stel ze aan 

de leerkracht. Wij wensen alle kinderen alvast een heerlijke dag! 

De schoolreiscommissie 

 

Extra informatie voor alle Efteling hulpouders  
 
Om 8.55 u wordt u in het lokaal van uw kind verwacht. Daar wordt het groepje bekend gemaakt en 
ontvangt u extra informatie voor in het park en een plattegrond, waarop de posten staan 
aangegeven.  
Wij stellen het zeer op prijs als u voor vertrek een zelftest zou willen doen.  
In de bus is het dragen van een mondkapje voor volwassenen verplicht, stop deze alvast in uw tas. 
Uiteraard zijn er op school altijd reserve mondkapjes aanwezig. Tot maandag! 
We hebben er zin in! 

 

Coronamaatregelen 

Afgelopen week zijn de nieuwe maatregelen van het RIVM ingegaan.  
In deze richtlijnen wordt o.a. aangeraden om handen vaak te blijven wassen, 1,5 meter afstand te 
houden blijft een advies (geen verplichting) en veel te blijven luchten in ruimtes. 
 
Met de veiligheid voor iedereen én de veranderende maatregelen in ons achterhoofd hebben we 
besloten om De Talisman in kleine stapjes weer open te doen. Onderstaande stappen zetten we 
vanaf woensdag 6 oktober; 
 

• De Seringenstraat wordt niet meer afgezet rond 8.30 uur en 15.00 uur. Denk aan de 
veiligheid! 

• Waar gaat mijn kind naar binnen? 
- Groep 1-2 verzamelt op het plein bij de leerkracht (gelijk aan de huidige situatie). Het 

brengen en halen van de groepen 1-2 van Myrthe en Rogier blijft ook  zoals het was.  
- Groep 3 gaat via de ingang op het plein naar binnen (nieuwe situatie). 



- Groep 4 t/m 8 neemt afscheid van de ouders bij de poort van de fietsenstalling naast de 
kerk. De leerlingen houden de ingang aan waar ze nu ook door naar binnen gaan en komen 
hier om 15.00 uur ook naar buiten (gelijk aan de huidige situatie). 

 

• Open podium 
Ondanks de veranderende maatregelen en het feit dat ouders weer (beperkt) welkom zijn in 
de school, is de stap naar het fysiek volgen van het Open Podium nog te groot. Voor het 1e 
Open Podium sturen we u daarom een linkje, zodat u digitaal kunt meegenieten! Voor 
aanvang van het 2e Open Podium zullen we u opnieuw informeren of deze fysiek of digitaal 
te volgen is. 

 

• Mogen ouders in de school? 
Afgelopen week zijn  we gestart om de infoavonden weer fysiek vorm te geven. Vanaf nu 
heten we ouders weer (beperkt) welkom in de school. We vragen u nog steeds om uw 
kind(eren) zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen te laten gaan. Wel gaan we ruimte 
creëren om ouders op school te kunnen ontvangen voor gesprekken en rondleidingen.  

 

 

Aanmelden broertjes/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 op tijd zijn aangemeld). Om te voorkomen dat we te veel nieuwe kinderen aannemen, willen we 

graag weten hoeveel broertjes/zusjes er bij ons op school komen.   

 
 
Bezoek aan tandarts, dokter, fysio etc. 
 
Voor het bezoeken van de tandarts, huisarts, orthodontist etc. verzoeken wij u deze zoveel mogelijk 
buiten schooltijd te plannen. Zo mist uw kind geen lestijd. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 



 

 



Marathon Eindhoven 2021  
 
De marathon gaat door! Traditiegetrouw vinden we het leuk om met een grote groep leerlingen deel 
te nemen aan de City Run (5 kilometer) of de Mini Marathon (1,6 kilometer) op zondag 10 oktober 
2021. U mag zelf via een van onderstaande websites aanmelden en vervolgens haalt u zelf het 
startnummer op.   
 
Mini Marathon (1,6 kilometer): tinyurl.com/TalismanMiniMarathon  
City Run (5 kilometer): tinyurl.com/TalismanCityRun   
 
Om goed beslagen voor de dag te komen hebben we tijdens de gymles een ‘kickoff’ georganiseerd. 
Vervolgens bieden we 6 trainingen na schooltijd aan om uiteindelijk de City Run te kunnen volbrengen. 
Deze trainingen zijn gratis toegankelijk voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten en worden 
gegeven door meester Justus of meester Tim. Binnen dit trainingsschema kennen we twee groepen 
namelijk de ‘beginners’ waarbij het doel is om de City Run uit te lopen waarbij ze zo min mogelijk 
hoeven te wandelen en de ‘professionals’ waarbij het doel is om een mooie tijd neer te zetten.  
De trainingen zijn in het park naast de school en starten vrijwel direct nadat de school uit is. 
Sportkleding en goede schoenen om hard te lopen zijn gewenst.   
 
Tijdens de eerste trainingen hebben we al een mooie opkomst gehad en er was een leuke sfeer. 
Wisten jullie dat het rondje in het park (asfalt en vervolgens via de stoep bij het honden-uitlaatveld) 
250 meter is. Voor de mini marathon moet je er dus zeven lopen en voor de City Run maar liefst 20! 
Op zondag 10 oktober 2021 bieden we de mogelijkheid om te verzamelen bij Food Gallery 
(Stratumseind 77, 5611 ER Eindhoven) en daar hebben we ook de mogelijkheid om spullen achter te 
laten. Dit is op vrijwillige basis en definitieve tijden delen we uiterlijk in de laatste schoolweek voor de 
marathon.   
 
We vinden het leuk om te weten wie er allemaal gaat meedoen tijdens de marathon. Willen jullie dit 
doorgeven via het volgende formulier? https://forms.gle/cQn9xn1Kp1iPG57H9   

 
 
Bureau Jong 
 
Goed nieuws! 
Dit schooljaar willen we op De Talisman weer gaan starten met groepsbijeenkomsten voor ALLE 
kinderen van gescheiden ouders uit groep 3 t/m groep 8. Het maakt niet uit of het gaat om een recente 
scheiding of dat de scheiding al langer geleden is. Voor alle kinderen is het prettig om een plek te 
hebben om zijn/haar verhaal te doen. Dit gebeurt onder professionele begeleiding in een groep met 
6-8 lotgenoten op een vertrouwde plek, namelijk op de eigen school. 
 
Het is een GRATIS aanbod, na schooltijd.  
We hebben van beide gezaghebbende ouders toestemming nodig, wat geheel digitaal geregeld kan 
worden via onze website.   
https://www.bureaujong.nl/groepstraject-formulier 

Onderstaand filmpje geeft een goede indruk van het groepsaanbod van Bureau Jong en wat het 

kinderen en ouders op kan leveren. 

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c 

http://tinyurl.com/TalismanMiniMarathon
http://tinyurl.com/TalismanMiniMarathon
http://tinyurl.com/TalismanMiniMarathon
http://tinyurl.com/TalismanCityRun
https://forms.gle/cQn9xn1Kp1iPG57H9
https://www.bureaujong.nl/groepstraject-formulier
https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor meer info zie: www.bureaujong.nl 
Heb je vragen over ons aanbod, dan kun je hiervoor terecht bij onze contactpersonen op school: 
Natasja Hoek en Riëtte Verest. 
Natuurlijk mag je ons ook altijd bellen of een mail sturen met jouw vragen. 
 
Fijne dag! 
Ans en Susanne 
Bureau Jong 

  

Kindmonitor 0 t/m 11 jaar 
 
De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind 
september een uitnodiging om de 
Kindmonitor in te vullen verstuurd naar 
ruim 26.000 ouders van kinderen in de 
leeftijd van 0 t/m 11 jaar.  
De vragen uit deze enquête gaan over de 
gezondheid, leefstijl en woonomgeving 
van de kinderen. Heeft u ook een 
uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw 
mening telt! 
Meer informatie en een kort filmpje kun je 
vinden op  
www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bureaujong.nl/
http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant


Nieuws van onze Mediacoach 


