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Staking 6 november 
 

Op woensdag 6 november 2019 gaan medewerkers in het basis-, speciaal en voorgezet 
onderwijs staken. In deze nieuwsbrief willen wij u hierover nader informeren. 
De staking van 6 november is een middel om druk uit te oefenen op de politiek.  De 
vakbonden eisen dat er meer geld wordt vrij gemaakt voor: 

 voldoende leerkrachten, want er is een lerarentekort 
 minder werkdruk 
 eerlijk salaris 

Er zijn investeringen nodig in het onderwijs, want we verwachten dat er groepen naar huis 
gestuurd moeten worden door het tekort aan leerkrachten. Vrijwilligers voor de groep 
zetten bij bijv. ziekte van de leerkracht is voor ons geen oplossing.  Dit komt de kwaliteit van 
het onderwijs aan uw kinderen uiteindelijk niet ten goede. Het vak van onderwijzer moet 
aantrekkelijker gemaakt worden en dat kan door te zorgen voor een goed en eerlijk salaris. 
We onderschrijven het gedachtegoed achter de staking en gaan deze ondersteunen. 
 
Iedere onderwijzer heeft het recht om te staken. Na inventarisatie blijkt dat het merendeel 
van de teamleden gaan staken en  het is dus niet mogelijk om de school open te houden. De 
school is dus op woensdag 6 november gesloten. We vragen uw begrip voor de actie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het team, 
Henk Hinsenveld 

 
 

OKTOBER  

Maandag 28 oktober Start vervanging deel bibliotheekcollectie 

Woensdag 30 oktober Contactouder bijeenkomst groep 1-2-3 

  

NOVEMBER  

Vrijdag 1 november Creamiddag groep 5-6 

Donderdag 7 november Thema avond eigenaarschap 20.00u. 

Donderdag 7 november Open podium groep: 1-2RM, 3N, 4VD, 6JE, 7L en 8E van 14.00u-15.00u 

Vrijdag 8 november  Open podium groep: 1-2K, 4N, 5M, 7S en 8I van 14.00u-15.00u 

Donderdag 14 november Open podium groep: 1-2SS, 3A, 5NE, 6S en 8BC van 14.00u-15.00u 

Vrijdag 15 november Kleutervrije vrijdag 

Vrijdag 15 november Creamiddag groep 7-8 



Kinderboekenweek 

 
Het was een geslaagde Kinderboekenweek! 
       

 

 

De Marathon van EINDHOVEN  

 

 

 

 

 

 
 

Zondag 13 oktober jl. liepen er ongeveer 300 meisjes, jongens, teamleden en ouders van ons 
spilcentrum mee met de marathon van Eindhoven.   
Wij zijn als school reuze trots op deze grote deelname! 
 

Nieuwe stoel voor Sinterklaas 

Onze mooie stoel voor Sinterklaas is helaas versleten… Daarom zijn we op zoek naar een andere 
mooie chique ‘oude’ stoel voor de Sint. Wie kan ons hier aan helpen? Overleg even met Jacqueline 
wanneer u denkt dat u een geschikte stoel heeft..  



Vervanging deel bibliotheekcollectie 

Binnenkort is spilcentrum Gerardusplein aan de beurt voor de tweejaarlijkse vervanging van 33% van 
de collectie. Er is een vrij strakke planning gemaakt om deze vervanging voor te bereiden, dus het is 
van belang om dit zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. We hebben daar uw hulp bij nodig.  

Alle uitgeleende boeken dienen vóór 28 oktober ingeleverd te 
zijn. Helaas is het dan ook even niet mogelijk om nieuwe boeken 
mee naar huis te nemen. Alleen dan kan de bibliotheek alles goed 
inventariseren en ervoor zorgen dat we straks een collectie 
boeken hebben die weer helemaal up-to-date is. Zo kunnen de 
kinderen straks weer heerlijk lezen in de nieuwste boeken. 

 

 
 
Wat gebeurt er als een chromebook of tablet stuk gaat? 
 
Op de Talisman vinden we ICT-vaardigheden en werken op niveau belangrijk voor de toekomst van 
onze kinderen, waardoor we kiezen voor chromebooks/tablets in de klas. 
Uiteraard zorgt de school voor goed werkende tablets en chromebooks. Als school is 
‘verantwoordelijkheid’ één van onze kernwaarden. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op 
een verantwoordelijke manier omgaan met de spullen van de school, dus ook met de 
chromebooks/tablets. De leerkrachten leren aan de kinderen hoe ze met het materiaal moeten 
omgaan en ermee kunnen werken. Het is fijn als u thuis ook met uw kind in gesprek gaat over het 
zuinig zijn met materialen die ze van school in gebruik krijgen. 
Helaas zijn er ook weleens ongelukken met een tablet of chromebook: soms zijn er breuken in het 
glas, zijn er knopjes vanaf gegaan en kwijt geraakt of zijn ze bekrast of kapot. Wanneer er dit 
schooljaar schade is aan een chromebook of tablet, zullen wij altijd contact met u opnemen om dit 
samen op te lossen via uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. 

 
Voorstellen Stagiaires Pedagogiek 
 
Hallo allemaal! Mijn naam is Carlijn Sommers en ik ben 18 jaar oud. Ik 
kom dit jaar stage lopen hier op school. Ik zit momenteel in het eerste 
jaar van de opleiding pedagogiek, op de Fontys in Eindhoven.  
Ik ga het komend schooljaar stage lopen bij de intern begeleider, 
Natasja. Ik zal dus werken met kinderen uit verschillende klassen, 
vooral de kleuters en de groepen 3 en 4. Ik vind het heel leuk om, ook 
buiten school  met kinderen te werken. Daarnaast hou ik ervan om 
leuke dingen te doen met familie en vrienden.  
Ik heb zin om hier het komende schooljaar veel te leren!  

 

 
 
 
 



Hallo allemaal,  
 
 
Ik wil me graag even kort voorstellen. 
 
Mijn naam is Kimberly van Lieshout. Ik ben 21 jaar oud en 
studeer Pedagogiek aan de Fontys Hogeschool (ik ben 
eerstejaars). Ik heb thuis mijn moeder, haar vriend en mijn 
broertje en zusje. Verder hebben we een hondje en drie katten. 
Thuis is het dus altijd een vrolijke boel. 
In mijn vrije tijd dans ik stijldansen bij de Eindhovense 
Studenten Dansvereniging Footloose. Dit doe ik nu ongeveer 
een anderhalf jaar en ik vind het nog altijd superleuk. 
 
Zoals ik al vertelde, studeer ik Pedagogiek en ben ik eerstejaars. 
Een onderdeel van mijn opleiding is dat ik iedere donderdag 
stage moet lopen. Dit doe ik dit jaar bij Natasja Hoek, de intern 
begeleider. Ik ben hier sinds 5 september, en tot nu toe vind ik het hier geweldig. 
 
Ik hoop hier met alle kinderen een prachtig schooljaar te maken en natuurlijk veel te leren.  
Mocht je mij een keer tegenkomen, aarzel niet om me aan te spreken of om vragen te stellen. 
 
Groetjes,  
Kimberly van Lieshout 
 
 
 
 


