19-10-2021
OKTOBER
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

Woensdag 3 november

Schoolfotograaf

Donderdag 4 november

Schoolfotograaf

Vrijdag 5 november

Creamiddag groep 3-4

Dinsdag 9 november

MR vergadering. Start om 20.00 uur.

Dinsdag 9 t/m donderdag 11 november

Kledinginzameling
Creamiddag groep 5-6

Vrijdag 12 november

*Op de Talisman jaarkalender staat een foutje bij Pasen. Dit moet zijn van vrijdag 15 t/m maandag
18 april.

Kinderboekenweek en Brainport
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Worden wat je wil’. De afgelopen weken hebben we veel
ouders morgen ontvangen die een gastles kwamen geven over hun eigen beroep. Deze gastlessen
hadden als thema de bloedbank, Marine, wegenverf, politie, drummen, digiborden en ASML. We zijn
de afgelopen tijd ook veel met Brainport bezig geweest en is er o.a. gewerkt met Maakotheek, Blink,
techniekkisten, Lego League en Lego robots in de klas. Alle ouders bedankt!

Leerlingenraad
De leerlingenraad is weer van start gegaan!
Uit elke klas is er deze maand een
leerling
gekozen
voor
de
leerlingenraad. 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. De onderwerpen van de
vergadering van 12 oktober waren;
meer buitenlessen, gladheid op het
schoolplein, dramalessen en de
toiletten bij groep 8.

Meubilair af te halen
Deze tafeltjes en stoeltjes (maat groep 7-8) zijn gratis af te halen. Voor interesse kunt u mailen naar
a.lenders@skpo.nl

Openingstijden schoolbieb
Om de bibliotheek zo toegankelijk mogelijk te houden, is het op de volgende tijden geopend:
Elke dag van 15:00 tot 15:30 en op woensdag van 12:30-13:00.
Op vrijdag zijn er twee vrijwilligers op school aanwezig die graag advies geven. Kom kijken naar de vele
nieuwe boeken!

Schoolreis
Wat was het een groot feest op maandag 4 oktober! De Talisman vertrok met 11 bussen naar de
Efteling en wat hebben we geboft met het weer. Het was een geweldige dag.
Alle hulpouders bedankt!

Nieuws van de GGD
Sneller de testuitslag met DigiD
We zien nog altijd dat kinderen soms langer op hun testuitslag moeten wachten omdat zij geen DigiD
hebben. Met DigiD is de testuitslag sneller bekend en kunnen negatief geteste kinderen sneller weer
naar school. Tot en met 13 jaar kunnen ouders dit doen voor hun kinderen. Na de aanvraag van een
DigiD duurt het minstens 3 werkdagen voor deze binnen is. Via deze link kunnen ouders een DigiD
aanvragen voor hun kinderen.

MQ Scan
Afgelopen schooljaar hebben we het vignet Gezonde School behaald op het gebied van Bewegen &
Sport. Een onderdeel voor dit vignet is dat we een leerlingvolgsysteem hebben op het gebied van
bewegingsonderwijs. Na grondig onderzoek te hebben gedaan heeft de school gekozen om de MQ
Scan te gaan gebruiken.
De MQ Scan bestaat uit een bewegingsparcours waarin 5 tot 7 vaardigheden als lopen, springen,
balanceren, klimmen, et cetera aan bod komen. Deze baan is wetenschappelijk onderbouwd en
gevalideerd. Variabelen als leeftijd, geslacht en de tijd dat het kind doet over het afleggen van het
parcours, bepalen het Motorische Quotiënt (MQ).
De gegevens van de scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van de
kinderen. Afhankelijk van de resultaten passen we mogelijk het programma aan of gaan we individuele

trajecten organiseren. Mocht het laatste van toepassing zijn, dan communiceren we via de eigen
leerkracht. De scan wordt twee keer per schooljaar afgenomen.
De MQ Scan is volledig AVG-proof en heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om zorg te
dragen voor de veiligheid van persoonlijke gegevens. Hiervoor zijn de noodzakelijke contracten
gesloten met lokale samenwerkingspartners zoals de AVG-wet voorschrijft. Alle data is op beveiligde
Nederlandse servers opgeslagen en valt als zodanig ook onder de Nederlandse wet en regelgeving.
Meer informatie over de MQ Scan kunt u vinden op https://mqscan.nl/ouders/ .
In de week van 8 november 2021 nemen we voor de groepen 3 t/m 8 de MQ Scan af tijdens de gymles.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag.
Tim van de Laak t.vandelaak@skpo.nl

Marathon Eindhoven 2021
Wat een loopfeest was het.
De marathon van Eindhoven ging weer door na de afwezigheid tijdens de lockdown. In totaal liepen
er ruim 200 kinderen, ouders en leerkrachten van onze school mee.
Na een koud en mistig begin stond iedereen op het einde letterlijk en figuurlijk in het zonnetje met
een welverdiende medaille om de nek. Wij willen de Food Gallery wederom hartelijk bedanken voor
hun gastvrijheid!
We zijn enorm trots op alle leerlingen die hebben meegedaan. Ook een grote dank aan alle
ouders/verzorgers die hebben meegelopen of aangemoedigd.
We zien jullie graag volgend jaar weer!
Binnenkort staat er het volgende sportevenement op het programma, namelijk
de schaatsprestatierit.
Hier krijgt u binnenkort meer informatie over maar u kunt de vrijdagavond van 19 november alvast in
uw agenda blokken!

Kledinginzameling
Beste ouder, verzorger,
Basisschool de Talisman organiseert van dinsdag 9 november
t/m donderdag 11 november een kledinginzameling in
samenwerking met Second Life Textile. In deze week kunt u
(oude) kleding inleveren bij basisschool De Talisman.
Second Life Textile is een kledinginzamelaar die uw kleding en
schoenen een tweede leven geeft in ontwikkelingslanden.
Mocht u deze maand de kledingkasten gaan opruimen, dan
hopen wij dat u uw oude kleding / textiel nog even in zakken
wil bewaren.
U kunt hierbij denken aan:
- schone kleding (onder- en bovenkleding)
- schoenen (aan elkaar gebonden)
- huishoudtextiel (lakens, handdoeken)
- accessoires (handtassen, riemen etc.)
Let op dat de kleding nog heel is!
Wij als basisschool ontvangen hiervoor €0,25 per kg welke we weer besteden aan diverse
schoolactiviteiten. Alvast dank voor uw hulp!

Nieuws van onze Mediacoach

Nieuws van Lumens
Uitnodiging Livebijeenkomst voor ouders
Woensdag 20 oktober 10.00-11.30 uur
Wijkcentrum De Dommel
Adres: Bennekelstraat 131 5654
DD Eindhoven
Woensdag 10 november 10:00-11:30 uur
Wijkcentrum De Werf
Adres: Van der Werffstraat 14, 5622 KB Eindhoven
Thema van de bijeenkomst: Sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar.
Vind jij het soms ook lastig als je peuter/kleuter een driftbui krijgt? Of dat hij/ zij steeds het speelgoed
afpakt? Waarom doen zij dat? Dit gaan we bespreken in de bijeenkomst. Hoe kan je als ouder je kind
helpen, om de sociaal emotionele ontwikkeling stimuleren.
Voor aanmelden op genoemde datum kunnen jullie naar ons een mail sturen.
Heeft u vragen over de themabijeenkomst neem dan contact op met:
Hacer Ural: 0630885642 h.ural@lumenswerkt.nl
Karin Lasaroms: 0651056222 k.lasaroms@lumenswerkt.nl
Ben je nieuwsgierig naar pedagogische ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!
Pedagogische Ondersteuner in jóuw buurt.
Help je kind goed op weg! Met Pedagogische Ondersteuning (0-6 jaar)
Met vriendelijk groet,
Karin Lasaroms en Hacer Ural

