04-11-2021
NOVEMBER
Vrijdag 5 november

Creamiddag groep 3-4 in eigen klas zonder hulpouders

Dinsdag 9 november

MR vergadering. Start om 20.00 uur.

Dinsdag 9 t/m donderdag 11 november

Kledinginzameling

Vrijdag 12 november

Creamiddag groep 5-6 in eigen klas zonder hulpouders

Donderdag 18 november

Open podium groep 1-2 RM, 3M, 4VD, 6JE en 7L digitaal te volgen

Vrijdag 19 november

Open podium groep 1-2K, 4C, 5D, 7S en 8I digitaal te volgen

Donderdag 25 november

Open podium groep 1-2SS, 3AC, 5NE, 6S en 8BC digitaal te volgen

Vrijdag 26 november

Open podium groep 3B, 4M, 5CM, 7KB en 8E digitaal te volgen

Vrijdag 26 november

Groepen 8 rapport mee

Maandag 29 november

10 minuten gesprekken groep 8

Dinsdag 30 november

10 minuten gesprekken groep 8

DECEMBER
Vrijdag 3 december
Vrijdag 10 december

Sinterklaas
Kleutervrije vrijdag

*Op de Talisman jaarkalender staat een foutje bij Pasen. Dit moet zijn van vrijdag 15 t/m maandag
18 april.
Afgelopen maandag ontving u het bericht over de coronabesmettingen in de herfstvakantie. Dankzij
de alertheid op klachten en het testen van de kinderen hebben we samen kunnen zorgen voor een
gezonde werk en leeromgeving.
Door de aangescherpte maatregelen afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie zijn wij helaas
ook genoodzaakt om activiteiten op een andere manier door te laten gaan.
Om te zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor leerlingen en leerkrachten willen we u
vragen de leerlingen te laten testen via de GGD als ze (lichte) klachten hebben. Een zelftest is bij
(lichte) klachten niet voldoende. Mocht u ook maar een beetje twijfelen en niet willen/kunnen
testen, dan vragen we u uw zoon/dochter thuis te houden. Zodra hij/zij 24-uur klachtenvrij is,
verwelkomen we hem/haar graag weer op school.
Door preventief te handelen kunnen we voorkomen dat er hele groepen kinderen in quarantaine
moeten. U kunt natuurlijk altijd een zelftest doen om uit te sluiten of uw kind wellicht positief is
zonder klachten. Mocht de zelftest positief zijn dan vragen we u een GGD test te doen of de GGD te
bellen (088-0031595).

Creamiddag en open podium
De komende creamiddagen zullen gehouden worden in de eigen groep i.v.m. de aangescherpte
coronamaatregelen.. Ook zal er weer een open podium plaatsvinden. Weliswaar in de eigen groep en
eventueel digitaal te volgen voor alle ouders. Voor de indeling van tijd en dag van de groepen
zie bovenaan in de kalender van dit bulletin.

Ziekmeldingen
Voor het ziekmelden van uw kind verzoeken wij u te bellen naar school i.p.v. via het ouderportaal.
Zo krijgen we beter in beeld wie er corona gerelateerde klachten heeft en hoe wij als school hierop
kunnen handelen.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage komt inmiddels goed binnen. Mocht u dit nog niet hebben overgemaakt, wilt u dit
alsnog doen? Hartverwarmend wat er aan sponsorgeld binnenkomt, heel erg bedankt!
Het activiteitenbestuur

Herinnering kledinginzameling
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

Ouderbijeenkomst ‘Scheiden en wat nu?’

Nieuws van Lumens

Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer bijna in het land!
Dit betekent voor velen gezelligheid, schoenen zetten, pepernoten, wortels voor het paard en
cadeautjes. Sommige kinderen worden er extra druk van of slapen er slecht door.
Ook voor ouders is het een bijzondere tijd de december maand, waarin veel vragen naar boven kunnen
komen: wat vertel ik mijn kind wel en wat niet, welk speelgoed is geschikt, hoe vaak mag mijn kind
zijn schoen zetten, hoe ga ik om met zijn gedrag? Etc.
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings) vragen bij mij terecht.
U kunt mij altijd bellen.
Hartelijke groet,
Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

Webinar voor ouders van kinderen in de bovenbouw (10-12 jaar)
RAK organiseert samen met coördinatoren van het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd-)
Prostitutie (onderdeel van Lumens) een webinar over Sexting, Grooming en Sextortion op woensdag
17 november 2021. Dit webinar is bedoeld voor ouders van bovenbouwscholieren in het
basisonderwijs (10-12 jaar) in Eindhoven.
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/webinar-voor-ouders-over-sexting-grooming-ensextortion/

