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Belangrijke data:  

 
 
Ouderbedankavond 
Wij prijzen ons gelukkig met een grote groep betrokken ouders die meehelpen en 
mee denken met onze school. We vinden het belangrijk om u als ouder in het 
zonnetje te zetten en te bedanken. Dit doen we met een feestelijke 
ouderbedankavond op vrijdag 8 februari. Zet hem alvast in de agenda! 
De invulling van die avond houden we nog even geheim, daar wordt u t.z.t. van op de 
hoogte gebracht. 
 
Schoolontbijt: 
Onze school neemt deel aan het Nationale Schoolontbijt op woensdag 7 november. 
Om 8:30 uur ontbijten we dan met alle kinderen op school. Samen met de kinderen 
besteden we tijd aan het belang van een goed en gezond ontbijt. Kijkt u ook eens op 
www.schoolontbijt.nl . Uw kind mag op woensdag 8 november één keer het ontbijt 
thuis overslaan. 
 
Vanaf de week van 12 november krijgen de kinderen ook drie maal in de week gratis 
schoolfruit. Jullie worden hiervan nog op de hoogte gebracht. 
 

Vrijdag 26 oktober Creamiddag groepen 3 en 4 

Vrijdag 2 november Creamiddag groepen 5 en 6 

Woensdag 7 november Schoolontbijt: kinderen ontbijten in de klas! 

Donderdag 8 november Open podium groepen 1-2C, 5C, 4S, 6D en 7 CJ 

Vrijdag 9 november Open podium groepen 1-2M, 3D, 4VD, 6WE,      
                                     7KM, 8B. 

Donderdag 15 november Open podium groepen 1-2SM, 1-2MS, 4N, 5NE,   
                                     6S, 8M. 

Vrijdag 16 november Open podium groepen 1-2RM, 1-2R, 3N, 5M, 7L,   
                                     8E.   

Vrijdag 16 november Schaatsfestijn Ijssportcentrum vanaf 17.00 uur 

Dinsdag 20 november Inloopochtend van 8.30u tot 8.50u. 

Vrijdag 23 november Kleutervrije vrijdag 

Vrijdag 23 november Creamiddag groep 7-8 

Vrijdag 30 november Koekendag 

Woensdag 5 december Sinterklaasviering 

Donderdag 6 december Studiedag. Alle kinderen vrij! 

Vrijdag 21 december Ochtend: kerstontbijt 
Middag: alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 

http://www.schoolontbijt.nl/
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Instroomgroep 
Wij vinden het fijn dat we ruimte hebben kunnen creëren om een extra instroomgroep 
te starten. Dit betekent dat we de huidige 1-2 groepen voorlopig redelijk klein kunnen 
houden en dat de kinderen die nu 4 jaar worden kunnen starten in een kleine groep 
bij juffrouw Kaylee. Door een kleine interne verhuizing kunnen we de instroomgroep 
starten op de eerste verdieping.  
 
Inloopochtend 
Dinsdag 20 november is het inloopochtend. Alle ouders zijn weer van harte welkom 
tussen 08.30- 08.50 in klas van uw kind. 
Leuk om even mee te kijken en de sfeer te proeven!  
 
Schaatsfestijn 
Sport en beweging staat op De Talisman hoog in het Vaandel. We hopen daarom dat 
dit jaar ook weer veel kinderen meedoen met het gezellige schaatsfestijn in het 
Ijssportcentrum. Schaats mee! Meld je aan via het aanmeldformulier onderaan deze 
nieuwsbrief voor woensdag 7 november. 
 
Kerstviering 
Op de ouderkalender staat onduidelijk wanneer de kerstviering is. Onze excuses 
hiervoor. We hebben dit inmiddels aangepast. 
Donderdag 20 december  is een gewone les dag. 
Vrijdagochtend 21 december is de kerstviering met een kerstontbijt. Om 12 uur is de 
school uit en hebben de kinderen vakantie. 
 
 
Voorleeswedstrijd 
Elk jaar doen wij als school mee met de 
voorleeswedstrijd om daarmee het 
enthousiasme bij de kinderen voor boeken 
en lezen extra aan te wakkeren. 
 
Vijf voorleestalenten hebben donderdag 
voor de herfstvakantie een fragment uit 
hun favoriete boek voorgelezen aan alle 
kinderen van groep 7 en 8. Loïs, Linde, 
Bo, Joris en Isabel straalden op het 
podium. Pip uit groep 8M was helaas ziek.  
Wat waren we trots op onze voorlezers en 
wat deden ze het goed!  
 
De jury uit groep 6 beoordeelde het voorlezen samen met juf Kuintje en juf 
Jacqueline. De jury lette erop of het publiek meegesleept werd in het verhaal, of de 
juiste klemtonen worden gelegd, of duidelijk werd voorgelezen en of de voorlezer 
contact maakte met het publiek. 
Uiteindelijk is Bo van der Putten uit groep 7JC onze voorleeskampioen geworden, 
gefeliciteerd Bo! Bo gaat onze school vertegenwoordigen in de volgende ronde. 
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Marathon Eindhoven was weer een groot succes 
Vele kinderen van de Talisman liepen samen met klasgenootjes en/of ouders en 
leerkrachten  door het centrum van Eindhoven tijdens de marathon van Eindhoven. 
Ze werden door vele familieleden en leerkrachten aangemoedigd. Het was weer een 
groot sportief succes! 
  
Op bezoek bij middelbare scholen door de groepen 8 
Ieder jaar gaan de groepen 8 op bezoek bij verschillende middelbare scholen. 
Ze maken kennis met verschillende scholen. Dit helpt hen bij het maken van een 
schoolkeuze en bereid ze vast een beetje voor op het volgend schooljaar. 
Lola- Kay, uit groep 8, heeft een stukje geschreven om een beeld te scheppen. 
 

Hallo, ik en alle andere groep 8 kinderen zijn al 
naar twee middelbare scholen wezen kijken. 
We zijn naar het Augustinianum en naar het 
Van Maerlantlyceum geweest. We gaan over 
een paar weken naar het Montessori en 
waarschijnlijk ook naar het Vakcollege en het 
Sint Joriscollege. 
Augustinianum: We gingen twee minilesjes 
doen. Onze klas had de lessen Engels en 
drama/Aug pop. En we kregen een rondleiding 
door heel de school. Tussen de lesjes kregen 
we wat te drinken. Het was heel leuk vond ik en 
gezellig. 
Van Maerlantlyceum: We waren daar een hele 
dag. Ik heb de lessen Frans, biologie, 
scheikunde en art en techniek gedaan. 
sommige kinderen hebben ook Duits of geschiedenis gehad. Ik vond het wel leuk 
maar een beetje rommelig.  
 

Groetjes Lola-kay. 
 
Talisman bij Glow Eindhoven 
Creativiteit van kinderen bevorderen en dan ook nog binnen een Eindhovens Event 
zoals Glow, daar doen wij natuurlijk aan mee! 
Van 10 tot 17 november zijn de kunstwerken van onze groepen 5 en 7 te 
bewonderen op de Deemer midden in de stad. Kijk dan omhoog en dan ziet u de 
meest prachtige kunstwerken, hier alvast een tipje van de sluier: 
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ICT onderwijs op De Talisman 
Op de Talisman zijn wij volop in ontwikkeling, met als doel onze kinderen goed voor 
te bereiden op hun toekomst.  
Wij zijn van mening dat daar zowel kennis als vaardigheden voor nodig zijn. Samen 
met het team zijn wij op zoek naar een goede balans tussen die “kennis” en 
“vaardigheden”. 
Het gaat hierbij om de volgende 21eeuwse vaardigheden, waarvan we in dit 
Talismanbulletin de ICT-vaardigheden er uit lichten. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om onze kinderen hierbij in hun behoefte te voorzien hebben we dit jaar 
Chromebooks aangeschaft. Kinderen zijn dolenthousiast en zijn al volop aan het 
experimenteren. En de leerkrachten ook. 
Samen zijn we ons aan het ontwikkelen, op weg naar de toekomst. 
En dit sluit mooi aan bij onze visie: Samen leren samen leven in de 21e eeuw. 
 
Hoe ziet dat er op dit moment uit in de praktijk? 
 
ICT basisvaardigheden: 
Leerlingen leren door het werken met de 
Chromebooks kennis en vaardigheden die 
nodig zijn om de werking van computers en 
netwerken te begrijpen, onder andere 
doordat ze in Word of Google Docs 
stelopdrachten uitwerken, opslaan, delen 
en presentaties maken. 
 
Informatie vaardigheden: 
Kinderen leren bij het maken van 
opdrachten en werkstukken binnen Blink 
(Wereldoriëntatie) om informatie te zoeken, 
beoordelen, selecteren, verwerken en gebruiken. Deze vaardigheden sluiten ook 
heel mooi aan bij het Begrijpend lezen. 
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Computational thinking: 
Hoe leren wij onze leerlingen om ‘problemen’ op te lossen met behulp van een 
computer of ander digitaal gereedschap? Dit loopt bij ons op school vanaf de 
kleuters, waarbij ze experimenteren met Beebots, tot de groepen 7/8 waar ze werken 
aan de First Lego league en aan een programmeerproject van Engineers van Philips. 
 
Mediawijsheid: 
We willen de kinderen opvoeden in het verantwoord omgaan met de digitale wereld. 
Wij nemen daarvoor actief deel aan de week van de mediawijsheid en tijdens het 
gebruik van de chromebooks kunnen wij de leerlingen begeleiden om op een goede 
manier om te gaan met de informatie die ze willen bekijken. 
 
 
 
Nieuws van onze Pedagogisch Ondersteuner 
 
“Maar ik wíl niet in het wagentje zitten! Ik wil stááááán!”  

 
Pfffff…. Boodschappen doen met je kinderen is soms best 
een opgave, vooral wanneer je kind zich gaat vervelen. 
Want voor kinderen is boodschappen doen ook niet 
gemakkelijk. Voor hen duurt het vaak lang en is het saai.  
 
Ook zijn in winkels vaak aantrekkelijke dingen precies op 
ooghoogte van kinderen geplaatst. Kinderen kunnen dan 
gaan zeuren, voortdurend vragen of ze iets mogen 
hebben, dingen gaan aanraken zonder toestemming, 

rennen in de gangpaden en weglopen.  
 
Maar met de juiste tips en door rekening te houden met je kind, bijvoorbeeld door het 
winkelen niet te lang te laten duren, lukt het écht om samen op een gezellige manier 
boodschappen te doen.  
 
Wil je wat tips of uitgebreider stil staan bij dit onderwerp?  
 
Naast deze praktische tips kunt je natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij 
terecht.  
 
Je kunt me altijd bellen of aanspreken. 
 
Tot ziens, 
 
Laila Bouayachi 
06 20478620  
l.bouayachi@lumenswerkt.nl  
 
 
 
 

mailto:h.lenton@lumenswerkt.nl
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Echtscheiding 
Een scheiding is voor de meeste ouders, maar zeker voor hun kinderen een 
ingrijpende gebeurtenis. Ook na een aantal maanden of jaren heeft het vaak nog 
invloed op het dagelijks leven van zowel de ouders alsook de kinderen. 
 
Wij zijn Ans en Susanne van Bureau Jong. 
Bureau Jong gaat binnenkort op De Talisman groepsbegeleiding bieden aan 
kinderen van gescheiden ouders. Alle kinderen vanaf 5 jaar waarvan de ouders 
gescheiden zijn, mogen hieraan deelnemen. Het maakt niet uit hoe lang de scheiding 
geleden is. Kinderen uit groep 1 en 2 vormen hierbij een aparte groep.  
Wij bieden een plek waar door middel van creatieve activiteiten het thema scheiding 
aan bod komt. Dit doen we door gebruik van theater, muziek, spellen, tekenen en 
schrijven. We komen 7 weken achter elkaar met een groepje van ongeveer 8 
kinderen samen. 
Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun emoties, gedachten en gevoelens te uiten 
rondom de meegemaakte scheiding en wat de impact is op hun dagelijks leven. We 
zullen met elkaar bekijken waar ze tegenaan lopen en hoe ze dit in hun thuissituatie 
bespreekbaar kunnen maken.  
Door het delen van hun situatie met lotgenootjes, zullen ze zich minder alleen voelen 
staan en merken dat het oplucht om over de scheiding te praten. Hierdoor komen ze 
beter in hun vel te zitten. Dat is positief voor het kind in de thuissituatie, maar ook op 
school. 
De groepsbijeenkomsten vinden op maandag na schooltijd plaats, op school. 
 
Kijk op onze website: www.bureaujong.nl voor meer informatie over de 
groepsbijeenkomsten. 
 
We hebben van beide gezaghebbende ouders schriftelijk toestemming nodig om te 
kunnen starten. De aanmeldformulieren kunnen worden opgehaald bij de IB-ers 
Natasja Hoek en Riëtte Verest of gepakt worden bij de receptie uit het folderrek. Ook 
kunnen deze worden opgevraagd via het mailadres van Bureau Jong. Meld je 
kind(eren) aan voor vrijdag 16 november voor dit kosteloos aanbod! 
 
Tot ziens! 
Hartelijke groeten, 
Ans en Susanne  
contact@bureaujong.nl 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.bureaujong.nl/
mailto:contact@bureaujong.nl
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Basisschool Schaatsfestijn                                                
 

Vrijdag 16 november 2018 in het overdekte IJssportcentrum, Antoon Coolenlaan 3 

Eindhoven. 
 

Aanmeldingsformulier. 
 
Hierbij geef ik ………………………………………………………. op om met de  

- *1e rit van 20 min. mee te schaatsen, aanvang rit 18.00 uur. 
- *2e rit van 40 min. mee te schaatsen, aanvang rit 19.00 uur. 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 
* Lever dit briefje bij je eigen leerkracht in met het geld voor woensdag 07-11-‘18. 
(is printen lastig? De aanmeldformulieren liggen ook bij de balie klaar) 
 
Toegang IJssportcentrum 17.00 uur en toegang 400 meter ijsbaan 17.30 uur. 
Deelname € 2,50 per kind. Schaatshuur € 4,--. Gratis toegang en gratis na-schaatsen 
op vertoon van een medaille. 
IJsclub Eindhoven en 2 begeleiders per school zorgen voor extra hulp op het ijs.  
Ouders kunnen hun kinderen aanmoedigen. Het is geen wedstrijd, snelheid speelt 
geen rol!  
 
Verdere info over de avond volgt in ons talismanbulletin. 
 

SCHAATS MEE! EN GA NA AFLOOP MET DE FELBEGEERDE MEDAILLE NAAR 
HUIS! 

 

Voor de veiligheid zijn handschoenen en een muts 
verplicht.  
EHBO’ers + arts zijn aanwezig. 
Voor meer info en een YouTube filmpje; www.ijce.nl onder 

jeugdactiviteiten. 
 
 
Maak kans op 2 gratis proeflessen bij IJCE.  
Voor aanmelden als lid van IJsclub Eindhoven zie www.ijce.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ijce.nl/
http://www.ijce.nl/
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Naschoolse activiteiten 
 
Maandag 5 november begint de volgende cyclus van de naschoolse activiteiten. 6 
maandagen sporten voor € 15,-. Benieuwd welke sporten en welke dagen? Zie 
onderstaande flyer waar je de informatie kunt vinden en je jezelf kunt aanmelden!  
Tot dan! 
  
Groetjes meester Vincent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


