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Corona update 
 
Extra maatregelen 
Afgelopen vrijdag zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd i.v.m. met sterk oplopende coronacijfers. 
Voor het basisonderwijs gelden er vooralsnog geen aanvullende maatregelen. Wel adviseert de GGD 
geen grootschalige evenementen te organiseren waarbij meerdere volwassenen bij elkaar komen. 
Daarom zijn we genoodzaakt om ouders niet toe te laten in de school tenzij u een afspraak heeft, dan 
gelden onderstaande regels. 
Op de Talisman zijn er momenteel 2 bovenbouw groepen in quarantaine en zijn er 2 leerkrachten 
positief getest. Met veel kunst en vliegwerk redden we het om geen groepen naar huis te hoeven 
sturen.  
 
Onderstaand de belangrijkste aandachtspunten voor de komende periode: 

- Ouders en andere externen worden verzocht een mondkapje te dragen bij het betreden van 
de school. 

- Oudergesprekken op school mogen doorgaan, we houden daarbij 1,5 meter afstand. Heeft u 
klachten, blijf thuis. Teams is een alternatief. 

- Bij 3 of meer besmettingen in een groep beslist de GGD over eventuele thuisquarantaine. 
- 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.  

- Geef een besmetting altijd door aan de leerkracht én Jacqueline (j.reijs@skpo.nl) (Ook na een 
positieve zelftest). 

Heeft u vragen over de situatie van uw kind of thuis, neem dan contact op met de GGD. 088-0031595. 
Zij zijn dagelijks tot 17.00 uur bereikbaar.  
Bij twijfel, houd uw kind liever een dagje thuis. 
 
Thuisonderwijs 
Het aantal kinderen dat besmet is geraakt met Coronavirus of thuiszit in afwachting van een testuitslag 
is de afgelopen weken sterk gestegen. Veel van deze kinderen zijn niet heel ziek en vinden het fijn om 
schoolwerk te doen. Net als in de afgelopen lockdowns is dit mogelijk. De leerkrachten van de groepen 
3 t/m 8 zullen ervoor zorgen dat er een programmaatje klaarstaat met taken waaraan digitaal gewerkt 
kan worden.  
Voor de groepen 6 t/m 8 verloopt de communicatie weer via Google Classroom. In de lagere groepen 
wordt ook via het ouderportaal gecommuniceerd. Tijdens schooltijd of bij afwezigheid van de 
leerkracht kunnen er geen vragen worden beantwoord omdat er les gegeven wordt. 

NOVEMBER  

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 Sinterklaas 

Vrijdag 10 december Kleutervrije vrijdag 

Vrijdag 10 december Creamiddag groep 7-8. In eigen klas. 
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Hoe kan uw kind inloggen?  
Ga naar de website go.prowise.com en log in met het mailadres: voorletter.achternaam@edu-
talisman.nl. Gebruik het wachtwoord dat uw kind op school ook gebruikt op het Chromebook.  
Indien nodig is het mogelijk om het Chromebook van uw kind te lenen.  
Voor technische vragen kunt u op maandag en dinsdag contact opnemen met Cris Vissers of mailen 
naar c.vissers@skpo.nl. 

 
Sinterklaas op de Talisman 
  
De Babbelhof is omgetoverd tot het kasteel van Sinterklaas. Wat is er hard gewerkt en wat zullen de 
kinderen hier fijn kunnen spelen en werken! 
En wie weet brengt Sinterklaas nog een bezoekje aan het kasteel.... 
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Open podium 
 
Het open podium gaat door in eigen groep en iedere leerkracht geeft aan u door hoe ze hier hun een 
eigen invulling aan zullen geven. Sommige groepen treden op via een live stream, sommige sturen 
foto’s of een filmpje van het optreden via het ouderportaal. Veel kijkplezier! 

 
Gymlessen en kleding groep 3 t/m 8 
 
De laatste tijd merken we dat steeds meer kinderen de gymkleding vergeten op de dagen dat zij 
gymles hebben. Op de dagen dat zij gymles hebben nemen de kinderen extra kleding mee namelijk 
een gymshirt, gymbroek en gymschoenen. Deze kleding mag lang of kort zijn, afhankelijk van de 
voorkeur van het kind. De momenten van de gymles staan in onderstaande afbeelding. 

 

 
 
Voorstelling De Klimaatjes op de Talisman 
 
De Klimaatjes Plasticsoep in het theater! 
De Klimaatjes is een succesvolle prentenboekenreeks waarin Mol, Muis, Duif, Egel, Uil, Vos en Kikker 
op eigen- en vaak grappige wijze laten zien hoe je je leefomgeving positief kunt beïnvloeden. En 
nu zijn Judith Koppens, Andy Engel en Nynke Mare Talsma, de auteurs en illustrator van de 
boekenserie, een samenwerking aangegaan met Create Studios. De afgelopen maanden zijn ze aan de 
slag gegaan om de avonturen van de Klimaatjes te verwerken tot vrolijke, interactieve en educatieve 
voorstellingen voor scholen en theaters. De voorstellingen richten zich op het jonge kind van 4 t/m 8 
jaar. Met deze voorstellingen worden duurzaamheid, cultuur en onderwijs met elkaar verweven. De 
Klimaatjes worden in deze voorstellingen tot leven gebracht door middel van 
levensgrote theaterpoppen. 
 
Vrijdag 12 november hebben de kleuters en groep 4 genoten van een voorstelling van de klimaatjes. 
De klimaatjes zijn 7 dierenvrienden die avonturen beleven rondom duurzaamheid. Dit keer gingen de 
klimaatjes naar het strand en lag er overal plastic, dat hoort toch niet! Ieder klimaatje probeert dit op 
zijn eigen(wijze) manier op te lossen. De kinderen hebben enthousiast meegezongen met de 
rommelrap en groep 4 heeft hiermee het project plasticsoep afgesloten. Wilt u ook meeluisteren: 

https://www.youtube.com/watch?v=_oTlZjF2R0g&t=4s  
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