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Kinderboekenweek en Thema Duurzaamheid op de Talisman 
 
De Kinderboekenweek is vorige week van start gegaan!!!  
Dat hebben wij op een feestelijk wijze gevierd door verkleed te gaan als historische figuren om zo de 
kinderen te verwelkomen bij binnenkomst. Hieronder vindt u een korte impressie. 

 
Verder staat de gehele Kinderboekenweek in het teken van geschiedenis. Rond dit thema zijn in de 
klassen de meest uitlopende activiteiten georganiseerd, waarbij leesbevordering en leesplezier zeker 
niet vergeten worden. 

OKTOBER  

Donderdag 8 oktober Groepen 1-2 voorstelling Thema Dino’s 

Vrijdag 9 oktober Denk aan de enquête. Vul in!! 

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) 

NOVEMBER  

Woensdag 11 november MR-vergadering. Start om 20.00 uur. 

Maandag 16 november Rapport groep 8 

Vrijdag 20 november Kleuters (groep 1-2) vrij 

Vrijdag 20 november Creamiddag groep 5-6  



Eerste vergadering ECO team Talisman  
 

In onze visie staat:  Wij leren de kinderen dat 
ze deel uitmaken van een duurzame 
maatschappij en dat ze hier een 
verantwoordelijkheid in hebben. In dat kader  
gaan we komende vrijdag op de Dag van de 
Duurzaamheid een intentieverklaring 
ondertekenen dat wij als Talisman het doel 
hebben om een duurzame school te worden. 
Om een constante bijdrage aan het milieu in en 
om de school te leveren, hebben we een ECO-
team geformeerd met kinderen uit de groepen 
6, 7 en 8 , leerkrachten en ouders. De kinderen 
gaan in dit eerste jaar een duurzaamheidsscan 
doen in de bovenbouwgroepen op het gebied 
van energiegebruik, afval en eten op school.  
Na de scan gaat het ECO-team een actieplan 
maken met welke acties, maatregelen de 
school aan de slag gaat.   
Op de website www.eco-schools.nl vind je 
meer informatie over het ECO-
schoolprogramma.  
 
 

 

Speelgoedactie tijdens de week van de duurzaamheid 
 
Helaas is de inzameling voor Speelcadeau niet door gegaan, vanwege het sluiten van de school in 
maart/ april.  
Toch willen we, nu het thema ‘Duurzaamheid’ weer aan bod komt, deze organisatie opnieuw onder 
de aandacht brengen. In het kader van opruimen en daarmee zinvol hergebruik van speelgoed, 
aandacht voor je omgeving en met het oog op de feestdagen die er aan komen. Zou het top zijn, als 
mensen op eigen initiatief alsnog speelgoed kunnen brengen, waar niet meer mee gespeeld wordt 
en een ander kind heel blij mee gemaakt kan worden! Grote voordeel: je kan nu meer dan 1 stuks 
wegbrengen ;-)  
Het is ontzettend balen dat het niet mogelijk is om dit fysiek in de school te doen op 1 punt, maar 
het is even niet anders... 
Het speelgoed kan afgegeven worden op de Bloemfonteinstraat 62 bij de groene poort. Je bent 
welkom op:  
woensdag 13-16u 
zaterdag 10-13u  
Bedankt namens hun team en de kinderen die er blij mee gemaakt worden!  
Groet Eva Froehling (ouder 3B) 
 
PS let even op de voorwaarden en wensen, ook te vinden op de website www.speelcadeau.nl  

1. Het moet compleet zijn en gesorteerd. 
2. Functionerend en niet kapot. 
3. Niet gerelateerd aan geweld. 
4. Geen CD's en DVD's. 
5. Tijdelijk ontvangen wij liever geen babyspeelgoed (tot twee jaar). 

http://www.eco-schools.nl/


Aanscherpen van de coronamaatregelen  
 

Door het snel oplopen van het aantal coronabesmettingen gaan we 
op school nieuwe coronamaatregelen treffen. 
Deze zijn: 

- Geen ouders meer in school (ook geen flitsouders, biebouders enz.)  
- De overblijfkrachten blijven komen. Ze verspreiden zich meteen bij binnenkomst zo veel 

mogelijk en kunnen na afloop niet koffie/thee drinken.  
- Oudergesprekken gaan telefonisch, via beeldbellen of eventueel kort bij het ophalen van de 

kinderen. 
De activiteiten kunnen in de meeste gevallen gewoon doorgaan in de klas met de leerkracht.  
Wilt u uw kind een vest/trui meegegeven naar school? Doordat we veel ventileren en ramen open 
hebben staan kan het al snel wat fris aanvoelen. 
 

Ouderenquête op de Talisman 
 
Ouderenquête > Wat is uw mening over het onderwijs op De Talisman? 
 
U gaat een mailtje ontvangen met het verzoek om een vragenlijst voor ouders in te vullen. Wij willen 
van onze school een steeds betere school maken. Omdat we uw mening over onze school zeer 
belangrijk vinden, willen we u vragen om deze ouderenquête in te vullen. U kunt digitaal de vragen 
beantwoorden, graag uiterlijk vrijdag 30 oktober. Het zal maximaal tien minuten van uw tijd vragen. 
In de mail staat precies beschreven hoe u de vragenlijst kunt benaderen en invullen. 
Op basis van de antwoorden kunnen we daarna verbeterpunten samenstellen. De scores worden 
ook vergeleken met andere (SKPO) scholen. We zullen u na afloop informeren over de uitkomsten. 
De scores en verbeterpunten komen in ons schoolplan en worden besproken in een MR vergadering.  

 
Waarom zouden we als ouders de ouderenquête invullen? 

 

• Omdat praten over school op het schoolplein gezellig is maar de enquête nuttig; 

• Omdat, zoveel ouders zoveel smaken, de gemene deler kan alleen met een enquête boven 
tafel komen; 

• Omdat je bijdrage echt gewaardeerd wordt; 

• Omdat het een kleine moeite is; 

• Omdat, als je een mening hebt over school, dit het moment is om die te laten horen. 
 
De enquête is anoniem. Heeft u een tip, vraag of een probleem waarover u wilt praten, ga dan in 
gesprek met de directie. 
Doe mee ! 

 
Gymlessen in de gymzaal 
 
Het mooie weer lijkt voorbij en we gaan om die reden steeds meer in de gymzaal gymmen. Net zoals 
in de school moet er in de gymzaal continu geventileerd worden. Op dit moment is dat met korte 
gymkleding nog geen probleem, maar in de wintermaanden zou dit mogelijk koud kunnen worden. 
We willen iedereen er alvast op attenderen om gymkleding aan te passen naargelang het weer. Is 
het koud? Laat dan de kinderen een lange trainingsbroek, een sportshirt, een trui en/of vest en 
gymschoenen meenemen op de dagen dat zij gymles hebben. 
 
Gymrooster: https://bsdetalisman.nl/gymrooster 

https://bsdetalisman.nl/gymrooster


Groepen 7 naar het oorlogsmuseum Overloon  
  
We gingen met de auto naar Overloon gezellig hoor. Toen we er waren gingen we fruit eten en 
drinken. Daarna gingen we naar binnen. En toen was er een meneer die nam ons mee naar een zaal. 
Daar kregen we les over mensen die vluchten in de oorlog die les was best leuk! Daarna kregen we 
een Quiz. Toen moesten we een blad invullen daarop moesten we 15 dingen aankruisen wat we 
meenemen als we gingen vluchten. De volgende opdracht was 5 dingen aankruisen wat we wilden 
meenemen. Als laatste moest je met je groepje vijf dingen gezamenlijk kiezen. Toen keken we een 
filmpje van iemand die de slag bij Overloon had overleeft. Daarna gingen we boterhammen eten. 
Toen we daar mee klaar waren kregen we een speurtocht! Om de oplossing te weten moest je het 
hele museum door. En goed kijken daar leerde je veel van hoor. De oplossing was geallieerde 
militairen. Daarna mag je zelf rondkijken. Het is heel groot en interessant! Toen gingen we 
uiteindelijk naar school. Toen mochten we naar huis. Leuke dag hoor  
  
Geschreven door Sven 7L  

  

 
Geen stepjes/skateboards in de school  
 
Kinderen die een step of skateboard meenemen naar school, moeten deze bij de fietsenstalling 
plaatsen. We willen de gangen zo veilig mogelijk houden, zodat vluchtroutes vrij zijn van 
obstakels. Een heldere afspraak is: er mag niets op wieltjes in de school.  
 

 
Nieuws op de website 
 
De leerlingen van groep 8E vullen de nieuwsrubriek op de website met leuke informatie over onze 
school. U kunt dit vinden op de website onder het kopje “nieuws”.  



Nieuws van het overblijf 
 

Wij willen u er nog eens op attenderen dat als kinderen thuis mogen gaan eten die 
normaal op die betreffende dag een overblijfcontract hebben dat middels een briefje 
aan de leerkracht moeten melden. Wij kunnen leerlingen niet naar huis laten gaan die 
geen briefje bij zich hebben. 
Leerlingen die thuis eten mogen om 12.50 uur pas het schoolplein op. Zij wachten dan 
tot de bel gaat voordat zij weer naar hun klas gaan. Het is verwarrend voor de groepen 
6,7 en 8 omdat de kinderen van die groepen die wel overblijven op dat moment niet 

buiten zijn maar in de klas, maar ook de kinderen van de groepen 6,7 en 8 die thuis gegeten hebben 
wachten met naar binnen gaan tot de bel gaat. Zo houden de overblijfkrachten beter overzicht op de 
groep waar zij verantwoordelijk voor zijn. 
Wij willen ook weer een oproep doen aan jullie ouders om er eens over na te denken of je één keer 
per week of 2 weken zou willen meehelpen bij het overblijven. Het is een leuke manier om je in te 
zetten voor school en dan meteen te kunnen zien hoe gezellig het is om bij de lunch van de kinderen 
te assisteren. Ook grootouders of kennissen die een uurtje vrij hebben zijn van harte welkom. Vooral 
op vrijdag hebben wij nog mensen nodig maar op andere dagen bent u ook welkom. Schroom niet 
om informatie in te winnen bij Ien Vercauteren ( tel: 06-36448403  Email: i.vercauteren-
heijnen@skpo.nl). 

 
 
De lessen beeldende vorming van Hedy van het CKE zijn weer begonnen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws van Lumens 
 
Het thema van de Week van de Opvoeding is dit jaar ‘Staan en Opvallen’.  
Soms gaat het ouderschap en de opvoeding met vallen en opstaan en kun je als ouder wel een 
steuntje van iemand gebruiken. Het is dan ook fijn om te merken dat je er niet alleen voor staat. 
Voor een steuntje in de rug en met alle mogelijke (opvoed)vragen kun je bij mij terecht.  
Wij weten dat je het al supergoed doet. Daarom maken wij graag gebruik van de Week van de 
Opvoeding om: 
 
ALLE OUDERS EEN COMPLIMENT TE GEVEN! 
 
Je kunt me altijd bellen of aanspreken. 
Tot ziens, 
       
Laila Bouayachi 
06 20478620  
l.bouayachi@lumenswerkt.nl  

 

 
 
Webinar over opvoeden in een wereld van Social Media en Internet 

 
Hoezo, geen wifi?! 
YouTube, Roblox, Minecraft, TikTok. Onze kinderen zijn er maar druk mee. Veel contact vindt online 
plaats. En ze beleven er vaak een hoop lol aan. Als ouder van een kind in de bovenbouw kun je niet 
meer met alles meekijken, maar hoe houd je dan toezicht? Welke grenzen stel je? En hoe ver ga je 
daarin? 
 
Tijdens het webinar Hoezo, geen wifi?! neemt Evelyn Verburgh, specialist mediaopvoeding van 
Bureau Jeugd & Media, ons mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Je krijgt een 
goede indruk van wat ze online doen en waarom, wat ze ervan leren en waar ze juist op moeten 
letten. Ook reikt Evelyn tips en handvatten aan hoe je als ouder kunt omgaan met de uitdagingen die 
dit met zich meebrengt. Zoals gedoe in de whatsapp groep of op tijd stoppen met gamen. Hoe praat 
je daarover met je kind en welke afspraken kun je maken? 
 
WANNEER: maandag 2 november van 20.00 - 21.15 uur  
VOOR WIE: ouders met een kind in groep 6, 7 of 8 van de basisschool 
AANMELDEN: www.ggdbzo.nl 
 
Deze gratis webinar wordt u aangeboden door de GGD Brabant-Zuidoost 
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl of telefonisch contact 
opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) bereikbaar op nummer 088 00 31 474. 

 
 
 

 

mailto:h.lenton@lumenswerkt.nl
https://www.ggdbzo.nl/agenda/Paginas/Hoezo-geen-wifi.aspx


Bikkeltraining 

 

 

 

Beste ouders en geïnteresseerden, 

We gaan weer beginnen op onze hoofdlocatie in Eindhoven en op veel andere locaties in heel 

Nederland! Spelenderwijs belangrijke life-skills leren tijdens een naschoolse Bikkeltraining: je 

kind wordt weerbaarder, veerkrachtiger en staat sterker en steviger in het leven. We werken 

met kleine groepjes kinderen, zodat er optimale aandacht is voor iedereen die mee doet!  

Daarnaast hebben we superleuke online trainingen opgezet zodat ouder(s) en kind nu ook 

samen thuis aan de slag kunnen! 

Voor de groepstrainingen in Eindhoven staan in ieder geval nieuwe (start)data op onze 

website, dus je kunt jouw zoon of dochter meteen aanmelden, of klik hier voor meer 

informatie: 

 

 

 

Voor Bikkeltrainingen op andere locaties zoek je een gecertificeerd trainer in jouw eigen 

omgeving. Klik hier voor het overzicht en neem contact op met de trainer van jouw 

keuze voor meer informatie! 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust even contact met ons op 

via bikkels@spectrumbrabant.nl of bel naar 040-254-9348. 

We helpen je graag verder! 

Hartelijke groet, 

Team Bikkels.nl  

https://bikkels.us19.list-manage.com/track/click?u=6de9787ef05df26ba8dffb526&id=be0277cdd8&e=07c07982f4
https://bikkels.us19.list-manage.com/track/click?u=6de9787ef05df26ba8dffb526&id=955c247696&e=07c07982f4
https://bikkels.us19.list-manage.com/track/click?u=6de9787ef05df26ba8dffb526&id=c4bf3ce37d&e=07c07982f4
mailto:bikkels@spectrumbrabant.nl
https://bikkels.us19.list-manage.com/track/click?u=6de9787ef05df26ba8dffb526&id=202ec495a8&e=07c07982f4
https://bikkels.us19.list-manage.com/track/click?u=6de9787ef05df26ba8dffb526&id=f1fd3a04d1&e=07c07982f4
https://bikkels.us19.list-manage.com/track/click?u=6de9787ef05df26ba8dffb526&id=89a623b504&e=07c07982f4
https://bikkels.us19.list-manage.com/track/click?u=6de9787ef05df26ba8dffb526&id=a0b65bb70f&e=07c07982f4

