18-09-2019
SEPTEMBER
Vrijdag 20 september

Kleutervrije vrijdag

Vrijdag 20 september

1e training marathon

Maandag 23 september

Schoolfotograaf

Maandag 23 september

Anti-pestweek

Dinsdag 24 september

MR vergadering. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 25 september

Schoolfotograaf

Vrijdag 27 september

Koekendag

OKTOBER
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

Maandag 14 t/m maandag 21 oktober

Herfstvakantie

Ons groene schoolplein
Lekker spelen in het groen! Het groene schoolplein van Spilcentrum Gerardusplein nadert zijn
voltooiing. Daarmee is er een nieuw schoolplein ontstaan vol nieuwe mogelijkheden. Met de
term groen schoolplein denkt iedereen aan meer planten op het plein, maar er zijn veel meer
facetten aan de vormgeving en de uitvoering waardoor het plein klaar is voor de toekomst.
Wij hebben geprobeerd om de wensen van de leerlingen, ouders en het schoolteam te
vertalen in een uitdagend plein vol nieuwe mogelijkheden.
De bomen: De basis voor de vormgeving van het plein is
gelegd door het groene kapitaal van de school: de prachtige
bomen. Deze bomen zijn van grote waarde voor een leefbaar
klimaat, want zij zorgen voor verkoeling en beschutting in de
zomer. Dit is niet alleen buiten merkbaar, maar heeft ook
invloed op het klimaat binnenin de school. Daarom zijn de
bomen het uitgangspunt geweest om de vormgeving van het
plein aan op te hangen. Wij hebben ervoor gezorgd dat, waar
mogelijk, de tegels uit de wortelzone zijn weggehaald en de
bodem is verbeterd. Dit komt ten goede aan de gezondheid van
de bomen, zodat ze weer jaren vooruit kunnen.

Het regenwater: Een ander belangrijk argument voor de inrichting van een groen schoolplein
is de verwerking van regenwater. Het regent in Nederland steeds minder, maar als het regent
dan zijn de buien intens en met grote hoeveelheden neerslag. Daarom is het belangrijk om het
plein klimaatbestendig in te richten. Met de inrichting van de plantvakken is steeds rekening
gehouden dat het regenwater van de tegelverharding in de plantvakken kan lopen. Hier kan
het in de bodem worden opgenomen (infiltratie) en komt het ten goede aan de planten en de
bomen. Het regenwater hoeft dus niet meer afgevoerd te worden naar het riool. Door deze
manier van werken zijn op een enkele na alle putten in de tegelverharding overbodig
geworden. Aan de voorkant van de school is een langgerekte sloot (wadi) gemaakt, waar
regenwater van het dak kan worden opgeslagen en in de bodem kan trekken. We gaan nog
aan de slag om regenwater met verrassende oplossingen zichtbaar te maken voor de
kinderen.
Het kraaiennest: Bij het ontwerp heeft de houten loopbrug een centrale plek gekregen. Dit is
bedoeld als uitdagend speelobject en is de eyecatcher van het plein met in het midden het
ronde kraaiennest op ijzeren staanders. Het hout dat in het plein is verwerkt is van duurzame
oorspronkelijk. Het is allemaal afkomstig van Europese houtaanplant (zoals bijvoorbeeld
acaciahout uit Hongarije) en er zijn dus geen tropische oerbossen voor gekapt. Het hout is
geschikt om buiten te verwerken omdat het van nature stoffen bevat die houtrot tegen gaan.
Inrichting: Het plein als geheel heeft veel meer structuur gekregen doordat het geen open
tegelvlakte meer is. Hierdoor zijn er veel meer plekjes om te chillen, te verstoppen of je even
af te zonderen. De boogvormige hagen rondom de ingang geven een gevoel van geborgenheid
bij het verlaten van het gebouw. De centraal gelegen verhoogde vlonders rondom twee van
de bomen zijn een mooie manier om meerdere functies te combineren. Enerzijds kan de
ruimte heel goed worden gebruikt voor sport en spel én als podium, maar onder het vlonder
en ondergronds blijft er ruimte beschikbaar als berging en infiltratie van regenwater en
groeiruimte voor de boom. Zo gaan de functies van het plein heel goed samen.
Veiligheid: Bij alle uitdagende speelobjecten is de veiligheid een belangrijk punt. Jaarlijks
worden alle speeltoestellen gekeurd.
De beplanting: De planten in de plantvakken zorgen voor een hele andere sfeer dan op het
oude plein. Deze groenbeleving zal alleen maar groter worden naarmate de planten zich
ontwikkelen. Kleurrijke bloemen vallen natuurlijk het meeste op maar verschillende vormen
van het blad en de veranderingen elk seizoen zijn vaak net zo belangrijk. De beplanting is zo
ontworpen dat er elk jaargetijde iets te zien valt. In principe zijn de groene vlakken niet om in
te spelen, maar er is ook een ruimte met verstoppen tussen het groen dat speciaal hiervoor
robuuster is geplant.
Op meerdere plekken klimmen klimplanten langs palen omhoog en waaieren vervolgens uit
boven het plein. Zo creëren we natuurlijke schaduw bijvoorbeeld boven de zandbak van de
kleuters. Het voetbalveld krijgt met deze groene kabels en alle houten palen de uitstraling van
een junglevoetbalveld. Het hekwerk langs de straat wordt in het najaar gecamoufleerd met
een haag, zodat dit ook een groene aanblik krijgt. Ik hoop dat de hele school zich
verantwoordelijk voelt om het plein mooi te houden. Planten hebben verzorging nodig en dit
is een mooie gelegenheid voor kinderen om in groepsverband verantwoordelijkheid te nemen
over een stukje ‘tuin’. Samen met enthousiaste ouders gaan we onder leiding van de firma
Soontiëns de tuin bijhouden. Tot slot: Wij wensen alle gebruikers, groot en klein, heel veel
plezier met het groene schoolplein!

Schema schoolfotograaf Talisman maandag 23 september
1.

1-2 Myrthe

2.

1-2 Carla/Margot

3.

1-2 Mark/Margot

4.

1-2 Rogier

5.

5 Nathalie/Ebru

6.

3 Debra

7

3 Nanja

8.

5 Carin

9.

4 Nynke

10.

4 Viona/Danielle

11.

5 Marco

12.

8 Brichelle/Cris

13.

6 Jose/Eva

14.

7 Lars

15.

7 Sanne

16.

7 Karin/Brenda

17.

Broertjes en zusjes na schooltijd

18.

Familie’s kunnen tot 15:15 aansluiten in de rij

Schema schoolfotograaf Talisman woensdag 25 september
Start

Groep/klas omschrijving

1.

1-2 Kaylee

2.

1-2 Marieke/Ruth

3.

1-2 Stephany/Susanne

4.

3 Anne

5.

6 Daan

6.

6 Sabine

7.

8 Eric

8.

8 Ingrid

9.

Broertjes en zusjes na schooltijd

10.

Familie’s kunnen tot 12:45 aansluiten in de rij

Rots en Water
Tijdens de studiedag van 28 augustus jl. hebben we ons met het hele team gespecialiseerd in het
geven van Rots & Watertraining. Deze training gaan we dit schooljaar wederom inzetten in de hele
groepen en in kleine groepjes. Wat leren de kinderen tijdens de training zoal:









Stevig staan.
Op jezelf vertrouwen.
Grenzen aanvoelen en grenzen aangeven.
Ervaren hoe jouw gedrag overkomt op anderen.
Voor jezelf opkomen.
Impulsbeheersing.
Kracht en rust in je lichaam ervaren.
Angst overwinnen en doorzetten.

Talisman goes English!
This year our team is taking English lessons to improve our
English skills. The English language is getting more and
more important these days and we want to keep up.
There will be 6 classes with 2 teachers of De Kempel
University. We are very enthusiastic!

Bericht van het activiteiten-bestuur
We zijn echt heel erg blij met de vele fijne reacties en inschrijvingen voor de activiteiten van dit
schooljaar. Zonder jullie kunnen we dit niet allemaal organiseren. Alle hulp is meer dan welkom.
Voor een aantal commissies zijn we nog op zoek naar ouders/opa’s of oma’s etc.





Het opbouwen voor het grote feest van onze goed heiligman. Zondag avond 17 november.
Hulp bij het organiseren van de laatste schoolweek.
Vrijwilligers voor techniek en duurzaamheid.
Een belangrijke commissie is VERKEER. Het gaat om de veiligheid van onze kinderen op en
nabij de school. Parkeren van auto’s, het stallen van fietsen, verkeersexamen groep 7 etc.

We hopen nog op enkele aanmeldingen hiervoor.
Heel verrast zijn we met de eerste sponsoring voor een van de activiteiten. We laten u weten wat we
hiervan gaan doen en wie de sponsor is.
Joep, Anne, Marieke, Cris, Nanja en Jacqueline

Voorstellen stagiaires Fontys Pabo
Groep 1-2M:
Via deze weg zou ik mijzelf graag willen voorstellen aan jullie.
Mijn naam is Ebru Çapkurt, ik ben twintig jaar oud.
Ik ben momenteel eerstejaars student op de opleiding PABO aan de
Fontys in Eindhoven, hiervoor heb ik de opleiding Onderwijsassistent
succesvol afgerond.
Aankomende zes maanden zal ik in het kader van mijn opleiding samen
met juffrouw Myrthe voor de groep staan en mag dus op deze manier de
sfeer in de klas proeven.
Ik zal één dag in de week stagelopen, dit zal de dinsdag zijn.
Buiten mijn studie om, werk ik bij de Albert Heijn en houd ik van sporten.
Ik vind het leuk om met kinderen te werken en zou ik graag een positieve bijdrage willen leveren
voor een goede toekomst van de kinderen.
Als u nog vragen heeft, stelt u ze gerust.
Ik kijk uit naar een fijn half jaar!

Groep 5M:
Mijn naam is Joep Hazeleger en ben 22 jaar oud. Ik woon in Eindhoven en zit in
het eerste jaar van mijn opleiding (de Pabo)
Ik loop stage op de Dinsdag in groep 5 bij Marco.
Mijn hobby's zijn :
Basketballen , fitnessen en voetbal kijken (PSV).
Ik kijk er erg naar uit om dit schooljaar veel te leren. Af en toe zal ik wat vragen
stellen om meer te weten te komen over de school en het team.
Als jullie nog vragen hebben stel ze alstublieft, dan beantwoord ik ze graag !

Groep 7KB:
Hoi ouders,
Ik ben Gitte, de nieuwe stagiaire op de Talisman. Ik loop stage in
groep 7 bij juf Karin. Ik heb heel erg veel zin om stage te lopen op de
Talisman het komende schooljaar. Zelf volg ik de opleiding Kind en
educatie op de Fontys in Eindhoven. Nu even iets over mij. Ik ben 17
jaar oud en ik woon in Eindhoven. Vorig schooljaar heb ik mijn
tweetalig havo diploma gehaald op het Stedelijk College Eindhoven.
Ik rijd paard en doe dit altijd met veel plezier. Verder geef ik al 5 jaar turnles aan kinderen van 5 tot
12 jaar oud. Dit doe ik ook altijd met heel veel plezier en energie. Deze turngroepen zijn ook de
aanleiding dat ik de PABO ben gaan doen. Mijn liefde voor het werken met kinderen is hier toch wel
begonnen. Zo, nu weten jullie iets meer over mij. Als jullie, als ouders nog andere vragen hebben of
gewoon even een praatje willen maken met mij, dan kan dat altijd. Ik ben op dinsdag te vinden in
groep 7 bij juf Karin.
Groetjes,
Gitte

MR vergadering 23 september a.s.
Tijdens de MR vergadering van 23 september a.s. zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
- De schoolgids
- Het schoolplein
- De zolder
- De thema avonden van 7 november en 31 maart a.s.

Bureau Jong – Helpt kinderen bij scheiding
Een scheiding is voor de meeste ouders, maar zeker voor hun kinderen een ingrijpende gebeurtenis.
Ook na een aantal maanden of jaren heeft het vaak nog invloed op het dagelijks leven van zowel de
ouders alsook de kinderen.
Wij zijn Ans en Susanne van Bureau Jong.
Bureau Jong gaat op basisschool De Talisman wederom starten met groepsbegeleiding aan kinderen
van gescheiden ouders. Alle kinderen vanaf 6 jaar (groep 3) waarvan de ouders gescheiden zijn,
mogen hieraan deelnemen. Het maakt niet uit hoe lang de scheiding geleden is.
Wij bieden een plek waar door middel van creatieve activiteiten het thema scheiding aan bod komt.
Dit doen we door gebruik van theater, muziek, spellen, tekenen en schrijven. We komen 7 weken
achter elkaar met een groepje van ongeveer 8 kinderen samen, elke week een uur.
Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun emoties, gedachten en gevoelens te uiten rondom de
meegemaakte scheiding en wat de impact is op hun dagelijks leven. We zullen met elkaar bekijken
waar ze tegenaan lopen en hoe ze dit in hun thuissituatie bespreekbaar kunnen maken.
Door het delen van hun situatie met lotgenootjes, zullen ze zich minder alleen voelen staan en
merken dat het oplucht om over de scheiding te praten. Hierdoor komen ze beter in hun vel te zitten.
Dat is positief voor het kind in de thuissituatie, maar ook op school.
De groepsbijeenkomsten vinden na schooltijd plaats, op school. Dit zal zijn op maandagmiddag van
15:00-16:00 uur.
We hebben van beide gezaghebbende ouders schriftelijk toestemming nodig om te kunnen starten.
Dit kan geheel digitaal gedaan worden, via onze website.
http://www.bureaujong.nl/#aanmelden
Meld je kind(eren) aan voor dit kosteloos aanbod!
Enkele ervaringen van kinderen en hun ouders:
Kiki (8 jaar): ‘Ik vind het zo fijn dat ik nu weet dat ik niet de enige ben die het soms moeilijk heeft met
de scheiding’.
Jouk (11 jaar): ‘Ik weet nu dat ik geen kant hoef te kiezen en dat ik het ook mag zeggen als ik het
ergens niet mee eens ben. Ik ben daardoor zelfverzekerder geworden.’
Ouder van dochter van 7: ‘Mijn dochter is thuis meer vragen gaan stellen over de scheiding. Ook over
zaken waarvan ik dacht dat ze daar niet meer mee bezig was. Ze ging met veel plezier naar de groep.’
Kijk op onze website: www.bureaujong.nl voor meer informatie over de groepsbijeenkomsten
Tot ziens!
Hartelijke groeten,
Ans en Susanne
contact@bureaujong.nl

Bezoek!
De meeste kinderen vinden het leuk als er bezoek komt, vooral als
er andere kinderen meekomen. Maar dat laatste kan ook leiden
tot gek, druk of uitdagend gedrag. Je kind wil misschien zijn
speelgoed niet delen, niet met het andere kind spelen of vraagt
continu je aandacht.
Bezoek bij je thuis is goed voor de sociale ontwikkeling van je kind,
want meteen een mooie gelegenheid om sociale vaardigheden te
oefenen zoals begroeten, een goede gastheer/-vrouw zijn, beleefd spreken tegen een (vreemde)
volwassene, vriendjes vermaken en ook nadenken over dingen die ándere kinderen graag willen
doen.
Het kan helpen je kind voor te bereiden op wie er komt en op wat hij/zij dan mag gaan doen. Maar
dan nog kan het gebeuren dat kinderen (negatieve) aandacht gaan vragen.
Herken je dit? Wil je hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.
Naast deze praktische tips kunt je natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.
Je kunt me altijd bellen of aanspreken.
Tot ziens,
Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

VOOR HET EERST IN HET PARKTHEATER EINDHOVEN;
WORD EEN MUSICALSTER IN 4 DAGEN!
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze herfstvakantie komt de
Musical4daagse voor de eerste keer naar Eindhoven. Maak een musical in 4 dagen voor een echt
publiek. Geen ervaring nodig.
Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige
musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in Het Parktheater
Eindhoven.
Voor wie?
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar
kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.
Goed om te weten
15 oktober t/m 18 oktober | 10:00 tot 15:00
Inschrijven kan tot 1 oktober via de website: www.musical4daagse.nl. Let op, er is maar beperkt
plaats!
Kosten voor 4 dagen: €137,95
Meer informatie: Website: www.musical4daagse.nl Email: info@musical4daagse.nl Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc

