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Talismanbulletin   
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Belangrijke data:  

 
Oproep aan ouders: 
 

 Willen ouders met jongere broertjes/zusjes, die nog niet zijn aangemeld, dit zo 
zo spoedig mogelijk doen? Dit i.v.m. wachtlijst. 

 Wilt u bij het ophalen van de kinderen wachten met het betreden van het 
speelplein tot de groepen die buiten spelen naar binnen zijn? Dit i.v.m. het 
overzicht op het plein. 

Bij voorbaat dank! 
 
Bijeenkomst groep 3 
 
Afgelopen vrijdag was er een ouderbijeenkomst van de groepen 3. Zo konden de 
ouders onderling kennismaken met elkaar en de juf. Het was erg gezellig! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 19 september Inloopochtend van 8.30u-8.50u. 

Vrijdag 28 september  Koekendag 

Woensdag 3 oktober Start Kinderboekenweek thema Vriendschap. 

Vrijdag 5 oktober Studiedag. Alle kinderen vrij. 

Maandag 8 oktober Oudergesprekken 

Dinsdag 9 oktober Oudergesprekken 

Vrijdag 12 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

Maandag 15 oktober t/m 
vrijdag 19 oktober. 

Herfstvakantie 

Maandag 22 oktober Extra vrije dag 

Dinsdag 23 oktober Schoolfotograaf 

Vrijdag 26 oktober Creamiddag groepen 3 en 4 

Vrijdag 2 november Creamiddag groepen 5 en 6 
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Leerlingenraad 
 
Uit elke klas wordt er, ook dit jaar weer, een leerling gekozen voor de leerlingenraad. 
Leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven. Vervolgens wordt er gestemd en wordt er 
uiteindelijk uit elke klas één leerling voorgedragen. 
Deze leerling zal gedurende het schooljaar een aantal keren aanwezig zijn bij de 
leerlingenraad. Hij/ zij is dan vertegenwoordiger van zijn/ haar klas. En zal ook 
regelmatig iets aankaarten in de klas, waarover gediscussieerd, gestemd kan 
worden. 
Zo ook de eerste keer. 
Onderwerp van de leerlingenraad is “Het schoolplein”. 
Kinderen gaan in gesprek over wat zij graag zouden willen met/ op hun schoolplein 
en wat voor een soort plein het zal moeten worden; een natuur-, sport- of chillplein. 
De vertegenwoordiger zal turven en zijn bevindingen meenemen naar de 
leerlingenraad, die plaats zal vinden op woensdag 19 september. 
 
 
Informatieavond 
 
De informatieavonden zijn weer geweest en zijn heel goed bezocht. Wij willen alle 
ouders bedanken voor hun belangstelling. 
 
 
Week tegen het pesten 
 
Volgende week is het de “week tegen het pesten”. 
Gedurende deze week besteden de leerkrachten 
weer extra aandacht aan wat pesten is, de 
verschillen tussen pesten en plagen en wat de 
verschillende rollen zijn bij het pesten. 
Hier nogmaals de link indien u meer informatie 
wenst. 
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. 
 
 
 
Inloopochtend 
 
Woensdag ochtend 19 september is het 
inloopochtend. 
Alle ouders zijn van harte welkom tussen 08.30- 08.50 in klas van uw kind. 
Leuk om even mee te kijken en de sfeer te proeven!  
 
 
 
 

http://www.weektegenpesten.com/
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Activiteitencommissie 
 
Veel ouders hebben zich opgegeven voor een commissie. Echter komen wij nog veel 
ouders tekort bij de commissie Sinterklaas. Wie komt ons versterken? 
Mocht je niet kunnen helpen in deze periode, maar misschien wel beschikbaar zijn op 
zondagavond 18 november dan kan dit ook. We gaan dan namelijk de Babbelhof 
opbouwen en versieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reminder 
Wilt u eraan denken dat u uw toestemmingsformulier inlevert bij de desbetreffende 
leerkracht? Mocht u dit nog niet hebben gedaan.  
 
De schoolbieb is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger 
 
De Bibliotheek Eindhoven is aanwezig op meer dan 70 
spilcentra, zo ook op De Talisman. Hier zijn speciale 
bibliotheken voor kinderen ingericht. De kinderen kunnen hier 
zelfstandig boeken lenen, maar hebben uiteraard iemand 
nodig die ze inspireert en zo nodig een helpende hand biedt. 
Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers! 
 
Voor de maandag is de bibliotheek van De Talisman op zoek 
naar een enthousiaste vrijwilliger, die van 14:30 tot 15:30 ons 
team komt versterken.  
 
Wat houdt het precies in? 
● Ingeleverde boeken registreren via het uitleenapparaat en 

terugzetten in de kast. 

● De bibliotheek op orde brengen. 

● Kinderen en/of ouders helpen bij het zoeken van geschikte 

boeken en het lenen daarvan. 

● Problemen met apparatuur, bibliotheekpasjes en/of 

boeken melden bij de mediacoach. 

Kennis van of belangstelling voor kinderboeken is fijn, maar niet per se nodig. Heeft 

u de tijd en zin? Neem dan contact op met onze leescoördinator Marco Gatti 

(m.gatti@skpo.nl)  

 

mailto:m.gatti@skpo.nl
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Nieuws van KluppluZ 
 


