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Wijziging op de kalender 
 
Op de jaarkalender staat op vrijdag 4 december dat de middag vrij is, dit moet een continurooster 
zijn en de school is dan om 13.30 uur uit. Alle kinderen nemen deze dag hun eigen lunch mee naar 
school. 
 

Informatie van de schoolfotograaf 
 
We hebben onze studiobussen aangepast met een afscheiding tussen fotograaf en kinderen waar zij 
in en uit stappen. Voor de rest kunnen we voldoen aan de 1,5 meter regel. 
Helaas maken we dit jaar geen broertjes/zusjes foto’s. 
Groepsfoto's: Kinderen kunnen zonder probleem bij elkaar staan/zitten op de groepsfoto.  
De leerkrachten kunnen zelf bepalen of en hoe ze bij de groep gaan staan. Het kan eventueel een 
stukje naast en achter de groep op 1,5 meter.  
De indeling ziet er als volgt uit; 

 
Donderdag 1 oktober: 

Groep 

1-2C  

1-2K 

1-2M 

1-2MM 

1-2R 

5C  

SEPTEMBER  

Vrijdag 25 september  Kleuters (groep 1-2) vrij 

Woensdag 30 september Start Kinderboekenweek 

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 (over duurzaamheid) 

Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 
oktober 

Herfstvakantie 

Maandag 26 oktober Start thema groep 1-2: Monsters 

Vrijdag 30 oktober  Creamiddag groep 3-4 (zonder hulpouders) 



3B  

4M 

4PN 

4VD 

5NE  

6D  

6S  

7KB  

7L  

7S   

 

Vrijdag 2 oktober: 

Groep 

1-2RM 

1-2SS 

8BC  

6JE  

3AD 

3NC 

8E  

8I  

 
 
Activiteitencommissie 
 
Wat fijn dat u zo goed reageert op het invullen van de formulieren voor alle leuke activiteiten op 
school. Mocht u dit nog niet gedaan hebben…….u heeft nog een week de tijd om het aan uw kind 
mee terug te geven naar school.  
Bent u het formulier kwijt mail dan even naar: j.reijs@skpo.nl 
 
We zijn erg dankbaar voor de ouders die het kopje sponsoring ingevuld hebben. Sponsoring d.m.v. 
danslessen, techniek, Kinderboekenweek, musical, uitstapjes etc. Dit is natuurlijk heel erg welkom. 
 
Al deze activiteiten worden bekostigd van de vrijwillige ouderbijdrage van 35,00 per kind per jaar. 
Hier valt ook onze jaarlijkse schoolreis onder, Kinderboekenweek, bijdrage voor het schoolkamp etc. 
Volgende week zal met uw oudste kind een brief meegaan voor het betalen van die vrijwillige 
ouderbijdrage. Mocht u hier nog vragen over hebben neem dan even contact op met Jacqueline 
Reijs. 
 
 



Inloopochtend 
 
De inloopochtend van donderdag 15 oktober komt helaas vanwege de coronamaatregelen te 
vervallen. 

 
 
Kinderboekenweek en Thema Duurzaamheid op de Talisman 

 
Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot 
leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, 
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Tijdens de week van de 
Duurzaamheid reizen we naar de toekomst.  
Wat is belangrijk voor de toekomst: Een duurzame wereld! Op 9 oktober, op de dag van de 
duurzaamheid in het onderwijs, presenteert het ECO-team van de Talisman zich aan de kinderen. 
 

• Opening Kinderboekenweek op woensdag 30 september:  
    Opening Kinderboekenweek buiten om en rond de school. 

• Leespromotie:  
De kinderen van groepen 1 t/m 8 kunnen munten (dukaten) verdienen bij het lezen van een 
aantal boeken. Het doel is om leeskilometers te maken en zoveel dukaten te verzamelen. Elk 
leerjaar krijgt als beloning een boek. Deze actie wordt gesponsord door een ouder.  

• Boekenmarkt in eigen klas: 
Elk kind mag een boek van thuis meenemen dat hij/zij niet meer leest. Deze boeken worden 
dan op eigen tafel tentoongesteld. Zo kunnen kinderen bij elkaar kijken en ruilen.  

• Voorleeswedstrijd in groep 7 en 8: 
De voorrondes worden in de eigen klas gehouden en op donderdag 8 oktober zal de finale 
plaatsvinden. 

• Afsluiting op vrijdag 16 oktober: 
Er wordt een filmpje van alle activiteiten in de klas/school naar alle ouders gestuurd. De 
kinderen kunnen thuis aan hun ouders presenteren wat er de afgelopen weken is gedaan. 
 

 
 
 
 



Kinderboekenweek bij Bruna 
 

  
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het 
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de 
kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste 
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!   
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?   
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw 
lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school.   
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.   
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.   
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want 
leesplezier creëren we samen!   
Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. Heeft u nog vragen?   
Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.  

 
Voor ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 4 
  
PAROCHIE SINT JORIS - INFORMATIEAVONDEN VOOR DE EERSTE COMMUNIE 2021 
  
We hebben dit jaar voor de ouders wederom 3 data voor de informatieavonden voor de Eerste 
Communie 2021. U kunt één van deze avonden kiezen. Deze drie data gelden voor de stadsdelen 
Strijp, Gestel, Binnenstad, Stratum en Tongelre. De bijeenkomsten vinden plaats op het Pastoraal 
Centrum aan de St. Jorislaan 51. 
  
12 oktober, 20.00 uur 
13 oktober, 20.00 uur 
14 oktober, 20.00 uur 
  
Graag aanmelden dat u komt (i.v.m. koffie etc.) via ons speciale 
mailadres: communie@parochiesintjoris.nl en dan s.v.p. duidelijk vermelden: 
Aanmelding INFO-AVOND + de door u gekozen DATUM, uw naam en de naam van uw kind (de juiste 
spelling – dank). 
  
Op deze avonden zal het pastoraal team van de Sint Jorisparochie allerlei vragen beantwoorden. 

 

https://www.bruna.nl/schoolbieb
mailto:communie@parochiesintjoris.nl
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Nieuws van de Bibliotheek 

  


