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Belangrijke data:
Woensdag 3 oktober
Vrijdag 5 oktober
Maandag 8 oktober
Dinsdag 9 oktober
Vrijdag 12 oktober
Maandag 15 oktober t/m
vrijdag 19 oktober.
Maandag 22 oktober
Dinsdag 23 oktober
Vrijdag 26 oktober
Vrijdag 2 november

Start Kinderboekenweek, thema Vriendschap.
Studiedag. Alle kinderen vrij!
Oudergesprekken.
Oudergesprekken.
Afsluiting Kinderboekenweek.
Herfstvakantie.
Extra vrije dag!
Schoolfotograaf (eerste dag na de herfstvakantie)
Creamiddag groepen 3 en 4
Creamiddag groepen 5 en 6

Groep 1-2 MS
Vanaf 10 oktober is juf Susanne terug van haar zwangerschapsverlof.
Op woe do en vrij staat ze weer in groep 1-2 Mark-Susanne. We wensen
haar en de kinderen een fijne start.
Juffrouw Kaylee blijft op onze school en zal in november de
instroomgroep gaan leiden.
Kinderboekenweek

BFF, hartsvriendinnen, boezemvrienden, bloedbroeders, het zijn allemaal
hartenkreten van echte vrienden. Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur.
Niet voor niets natuurlijk: vrienden maken leer je als kind. De gelukzalige momenten
van verbondenheid of juist het tegenovergestelde gevoel van miskenning als het niet
lukt aansluiting te vinden of als je gepest wordt, iedereen maakt het mee. Online en
offline. Echte vriendschap kent geen scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen,
standen en gender heen.
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Vandaag is De Kinderboekenweek weer van start gegaan.(van 3 t/m 14 oktober) Met
dit jaar als thema vriendschap: Kom erbij! Natuurlijk doet De Talisman hier weer
volop aan mee. Tijdens deze dagen zal het (voor)lezen extra in de schijnwerpers
staan.
Een greep uit de diverse activiteiten die op het programma staan, is dat op de
openingsdag de kinderen een prachtige voorstelling gaan bezoeken van Peter
Sterke: ‘Vriendschap is toch te koop?’. Dit gebeurt binnen school. Daarnaast heeft
De Talisman enkele enthousiaste ouders bereid gevonden die in elke klas een kort
toneelstukje gaan opvoeren om zo een gesprek tussen de kinderen op gang te
brengen over wat ‘echte vrienden zijn’ precies in kan houden.
En laten we niet vergeten dat er extra veel gelezen gaat worden om samen met de
hele school zoveel mogelijk Talisman-poppetjes te sparen! Die vormen dan een zo
lang mogelijk vriendschapsslinger om zo de boom op het schoolplein te versieren.
En wellicht is ook voor u De Kinderboekenweek
het uitgelezen moment om samen met uw kind
extra aandacht te besteden aan het lezen.
Verwen uw kind met een nieuw boek. Als u tijdens
deze dagen in de boekhandel voor 10 euro aan
jeugdboeken koopt, krijgt u het gratis
boekenweekgeschenk.
Jozua Douglas schreef het
Kinderboekenweekgeschenk van dit jaar. ‘De
Eilandenruzie’ is een fantastisch nieuw avontuur
met Rosa en Fico, de kinderen van de knotsgekke
president Pablo Fernando van Costa Banana. Jozua Douglas is bekend van o.a. De
gruwelijke generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli.
Voor de kleinsten is er het Prentenboek van de Kinderboekenweek ‘Kom erbij’ van
Milja Praagman. Kinderen zullen smullen van dit fantasievolle verhaal en de
prachtige tekeningen.
Op vrijdag 12 oktober, om 14.45 uur, sluiten we de Kinderboekenweek dansend
en zingend af. U bent hierbij van harte welkom!
Ouderavond
Maandag 8 en dinsdag 9 oktober zijn er de eerste oudergesprekken.
Als het goed is, heeft u hiervoor een uitnodiging gehad.
Het inplannen van zo’n ouderavond is best een klus op zo’n grote school.
We willen natuurlijk zo goed mogelijk rekening houden met u. U kunt dan ook voor
dat de uitnodigingen de deur uitgaan, aangeven bij Jacqueline, als u
(deels)verhinderd bent op zo’n avond. Hier houden we dan rekening mee.
(We kunnen echter geen rekening houden met sport ed.)
Als de briefjes eenmaal mee zijn, is het niet meer mogelijk om aanpassingen te doen.
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Onderwijs/opvoedmarkt
Tijdens deze oudergesprekken van 8 en 9 oktober zal er in de Babbelhof een
“onderwijs/opvoed-markt” plaatsvinden.
De volgende instanties doen mee: buro Jong (echtscheiding); Korein; Amuletje;
Wildwoozt (naschoolse opvang); kinderfysiotherapie Hans van Beek; Naschools
sporten (Sportformule/Vincent); Lumens; Logopedie (Leonne van Gestel);
Kindstartleerbegeleiding; Psycholoogpraktijk “Durf” en praktijk “jij”(hoogbegaafdheid);
Flow (praktijk voor shiatsu); kindertherapie/ouderbegeleiding Subira; Bagaya (yoga);
MR, Sanne C (Taal in Blokjes) en Marlies (Breinbrekers).
Op deze avond is alleen de ingang aan het schoolplein open, zodat u allen via de
markt binnen komt. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u vrijblijvend
informatie inwinnen bij de verschillende kraampjes. De markt duurt beide avonden
van half 7 tot 9 uur.
Schoolfotograaf
Dinsdag 23 oktober komt de schoolfotograaf op school.
We verzoeken u om hier rekening mee te houden m.b.t. dokter-, tandartsbezoek etc..
We hebben namelijk een schema, waar we ons aan moeten houden, willen we alle
klassen en individuele kinderen op de foto krijgen.
Na schooltijd zullen om 3 uur de broertjes/zusjes foto's gemaakt worden in 2 busjes.
Dat zal onder begeleiding plaats vinden van 2 ouders.
Creatieve kast
Het stimuleren van de creativiteit en het creatief
denken van kinderen, vinden wij ontzettend belangrijk.
Vandaar dat wij als school investeren in creamiddagen
en een intensieve samenwerking met CKE die lessen
en projecten geven bij ons op school. We willen ook
graag de creativiteit van kinderen prikkelen tijdens de
wekelijkse lessen beeldende vorming. Daarvoor
hebben wij een speciale creatieve kast laten maken
waarin allerlei prikkelende creatieve materialen en
gereedschappen staan. Hiermee kunnen de kinderen
al hun creatieve ideeën die ze in hun hoofd hebben,
omzetten in een werkstuk om trots op te zijn!
Wij zouden graag ook uw hulp inschakelen: we zijn nog op zoek naar verschillende
soorten dopjes (geen bierdopjes, die hebben we genoeg), boterbakjes, keukenrol,
kranten, oude sokken, oude tegeltjes (voor mozaïk), schelpjes, et cetera.
We willen u vragen om deze spullen zelf in de bakken te doen, de bakken zijn
gelabeld. Als een bak vol is, neemt u dan alstublieft het materiaal weer mee naar
huis, dan hebben we voor even genoeg.
Ook gedurende het jaar kunt u kosteloos materiaal aanvullen in de kast totdat de bak
vol is. Heeft u inspirerend materiaal waarvoor nog geen bak is? Neem dan contact op
met Marlies Garritsen, zij beheert deze creatieve kast.
Alvast bedankt!
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Week van de pauzehap
Ik eet het beter…
Tijdens de week van de pauzehap hebben leerlingen van groep 5 tot
en met groep 8 geleerd en ervaren hoe lekker en leuk het is om te
kiezen voor gezonde tussendoortjes. Natuurlijk zijn wij als school al
jaren gezond bezig, omdat we fruit promoten. Maar in deze lessen
hebben we er nog even extra aandacht voor gehad. Ook is het
interessant voor de kinderen om te zien wat andere kinderen
meenemen. In de week van de pauzehap, 24 tot 28 september
hebben de kinderen vier dagen een gezond tussendoortje gekregen,
gesponsord door de Albert Heijn. Een voorbeeldje van een pauzehap
is een halve banaan met een toefje kwark of een bleekselderij met
partjes mandarijn op een satéprikker… Hartstikke leuk en lekker!
Rots en Water
Dit schooljaar krijgen de groepen 5 t/m 8 een vijftal lessen “Rots en Water”.
Rots staat voor stevig staan, kracht voelen en eigen koers varen.
Water staat voor in contact komen met je eigen gevoel en dat van een ander.
Het is een actieve les in de gymzaal met allerlei oefeningen en leuke spelletjes
waarbij we o.a. werken aan stevig staan; op jezelf vertrouwen; grenzen aanvoelen en
aangeven; ervaren hoe jouw gedrag overkomt op anderen; beter voor jezelf
opkomen; impulsbeheersing; kracht en rust in je lichaam ervaren; angst overwinnen
en doorzetten.
De lessen worden gegeven door juf Karin en Riëtte.
Marathon
Zondag 14 oktober zullen ongeveer 400 meisjes, jongens, teamleden en ouders van
ons spilcentrum deelnemen aan de marathon van Eindhoven.
Wij zijn als school en opvang erg trots op deze grote deelname van ons spilcentrum.
Uiteraard hopen wij ook op veel support van u langs de route om de lopers aan te
moedigen.
De twee trainingen waren een groot succes en erg leuk om te doen.
Wij bieden u de gelegenheid om samen te verzamelen bij de Food Gallery, uw
aanwezigheid daar geschied geheel op vrijwillige basis.
De organisatie op zondagmorgen voor de 5km lopers
· 9.00u aanwezig zijn in de Food Gallery Stratumseind 77
5611 ER Eindhoven
· Om 09.15u met z’n allen naar de warming up.
· Om 09.45u start de AON City Run op
de Geldropseweg.
· Aan het einde van de run kun je de spullen weer ophalen
bij de Food Gallery.
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De organisatie op zondagmorgen voor de 1,6km lopers
· 10.15u- aanwezig zijn in de Food Gallery op Stratumseind 77 5611 ER Eindhoven
· Om 10.30u met z’n allen naar de warming up.
· Om 11.00u start daar de Chiquita Mini Marathon vanaf het 18 septemberplein.
· Aan het einde van de run kun je de spullen weer ophalen bij de Food Gallery.
Voor de routes en verdere informatie over de marathon verwijzen we u naar
de website:www.marathoneindhoven.nl
Het hele team wenst alle deelnemers heel veel succes!
Met vriendelijke groeten,
Mark Verhees, Daan Janssen, Vincent van den Groenendaal en Marinda Martens
Project plastic soep gr 4
In de groepen 4 hebben we gewerkt aan het project “de plastic soep”.
We hebben het boek Superjuffie voorgelezen, plastic verzameld en gekeken waar
plastic allemaal in zit.We hebben samen met de kinderen uitgebreid gepraat over wat
wij kunnen doen aan het probleem. Een heel leuk en leerzaam project!
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Het Amuletje
Het is alweer een tijdje geleden dat het Amuletje iets in het Talismanbulletin heeft
gezet.
Om sommige zaken weer eens op te frissen willen we een paar zaken nog eens op
een rijtje zetten.
 Wij merken de laatste tijd steeds meer dat kinderen snoep, koeken of andere
etenswaar bij zich hebben voor de lunch die wij niet toestaan. Zou u hier nog
eens op willen letten bij het meegeven van de lunchtrommel. Eierkoeken,
ontbijtkoek, pannenkoek, taart en pizza staan wij niet toe.
 Kinderen die op vaste dagen overblijven moeten een briefje van thuis bij zich
hebben als ze op zo’n dag niet hoeven over te blijven. Wij dienen namelijk te
weten of u er akkoord mee gaat dat de kinderen die betreffende dag naar huis
of naar een vriendje/vriendinnetje gaan i.v.m. onze verantwoordelijkheid.
Overblijfkrachten gevraagd voor het Amuletje !
Om het overblijven in goede banen te leiden en de kinderen een zo’n
gezellig mogelijk uurtje te bezorgen zijn er veel overblijfkrachten nodig. Op dit
moment kunnen wij een aantal mensen extra gebruiken. Lijkt het u leuk om ons
hierbij te helpen één of meerdere dagen per week dan zijn wij op zoek naar u.
Hoe meer mensen wij hebben hoe fijner het overblijven verloopt en dat komt uw kind
natuurlijk ook ten goede. Hebt u hier zelf geen tijd voor denk dan ook eens aan opa’s
en/of oma’s , een buurvrouw/buurman of iemand uit uw kennissenkring. Voor deze
werkzaamheden wordt een vrijwilligersvergoeding gegeven.
Wilt u hier meer informatie over dan zijn wij te vinden op de onderwijsmarkt in de
Babbelhof op maandag 8 en dinsdag 9 oktober.
Ook kunt u terecht bij Ien Vercauteren op dinsdag en vrijdag om 8.30 uur in de
Babbelhof, bellen of mailen mag ook.
Tel: 06-36448403
i.vercauteren-heijnen@skpo.nl
Voorleestips
Een boek kiezen
In de boekwinkel en bibliotheek is zoveel keuze aan
boeken dat het soms niet meevalt een geschikt boek
te vinden dat op dat moment past bij de
belevingswereld van uw kind. Denk eens aan de
volgende situaties:
misschien is er in het
gezin een baby op komst, wordt uw kind zindelijk of leert
het zelfstandig naar de wc te gaan.
Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar
staan. Ook in de boekwinkel kan men u boeken tonen
over speciale onderwerpen.
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Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens
opnieuw weer prachtig vinden. U hebt misschien zelf al lang genoeg van het boek,
maar u weet dat herhaling erbij hoort. Lees prentenboeken juist een aantal keer voor
om er zoveel mogelijk uit te halen.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft echt niet saai
te zijn als u elke keer een ander onderwerp verzint om het
na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages
of hebben de kinderen zelf wel eens zoiets meegemaakt?
Voorleesrituelen
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij
dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op
het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd
moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen
erbij, en met zo weinig mogelijk kans op storingen.
Voorleestijd is de tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren,
praten en lachen.
Voorlezen met stemmetjes
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het
is helemaal niet nodig om u extra in te spannen om met verschillende stemmetjes
voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als u langzaam voorleest,
goed articuleert en uw kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft u vaak
veel beter de toon en zal uw kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.
Te moeilijk of niet?
Het kan prettig zijn om van andere ouders of leidsters, of in de bibliotheek of
boekwinkel, titels van prentenboeken te horen die geschikt zijn voor de leeftijd van
uw kind. Dan nog kan het zijn dat u aarzelt of het boek niet te moeilijk of te
gemakkelijk is.
Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk net een beetje te moeilijk
mag zijn. Als u het meerdere keren voorleest en u praat samen over het verhaal,
hebt u de meeste kans dat uw kind door een boek geboeid wordt.
Voorspel samen het verhaal
Vraag tijdens het voorlezen aan uw kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan.
Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed
na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te
zoeken voor problemen.
Moeilijke woorden
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het
verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kunt u uw kind helpen om het nieuwe woord
te leren door er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een
vervangend woord te gebruiken. Naderhand kunt u ook het moeilijke woord er weer
bijhalen. Zo onthoudt uw kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het
taalgebruik.
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Laat uw kind vertellen
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat
erom dat uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw kind
heeft een eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen
ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het
verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen.
Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het
verhaal beter begrijpen.
Voorbereiding op het voorlezen
Lees de titel van het boek voor en praat met uw kind over de voorkant. Maak het
nieuwsgierig naar het verhaal. Als u de kaft samen bekijkt, kunt u samen met uw kind
bedenken waar het boek over zou kunnen gaan.

Heeft u nog vragen over het samen lezen met uw kind? Loop gerust binnen bij onze
Leesspecialist Sanne Coppelmans. Zij geeft ondersteuning op het gebied van lezen
en werkt op school met de methode Taal in Blokjes.

Nieuws van onze mediacoach
Suzanne Wouda leest voor
De Eindhovense Suzanne Wouda is schrijver. En hoe! Deze zomer won ze met haar
boek Sabel de Zilveren Griffel, de prijs voor het beste kinderboek van het afgelopen
jaar. In de bibliotheek komt ze uit haar prijswinnende boek voorlezen. Ook leest ze
voor uit 'Twee over half één'. Dit verhaal van Wouda maakt onderdeel uit van de
kinderboekenserie 'Toen & Hier'.
Sabel is het verhaal van Max, een jongen die tijdens de Duitse bezetting van
Nederland samen met zijn familie wordt opgepakt en in Kamp Vught belandt. Hij
heeft daar één houvast: de rode kater Sabel. Door de ogen van Max zien wij de
wereld om hem heen steeds kleiner worden. Hij klampt zich vast aan kleine,
alledaagse zaken en datgene wat hem vertrouwd is. Sabel is geschreven voor
kinderen van 9+
Toen & Hier is een kinderboekenserie over Eindhoven. Het brengt de geschiedenis
van de eigen omgeving tot leven. Ieder verhaal speelt zich af op een iconische
locatie in de stad. De verhalen zijn voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 'Twee over half
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één' speelt zich af rondom het Klokgebouw, op 6 december 1942. Na deze dag zal
het leven van de jongen Nard nooit meer hetzelfde zijn.
Dinsdag 2 oktober wordt tijdens het Kinderboekenbal bekend gemaakt wie de
Gouden Griffel wint. Zal Wouda deze ook winnen?
Datum: woensdag 3 oktober 2018
Tijd:
14:30 tot 15:30
Locatie: de Bibliotheek Eindhoven, de Witte Dame
Toegang gratis!
Met vriendelijke groet,

Anke Ansems

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne
herfstvakantie!
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