27-10-2020
OKTOBER
Maandag 26 oktober

Start thema groep 1-2: Monsters

Dinsdag 27 oktober

Ouderenquête invullen (zie mail 8 oktober)

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

Corona mededelingen
Beste ouders/verzorgers,
Deze week zijn we gestart met twee leerkrachten die door ziekte afwezig zijn en daarnaast is er één
leerkracht in de herfstvakantie positief getest op Corona die op dit moment thuis zit. Vijf
leerkrachten zijn negatief getest. Met wat schuifwerk en vervangers redden we het tot nu toe.
Wij vinden het als school belangrijk om een zo goed en veilig mogelijke omgeving te creëren voor
kinderen, personeel, ouders en andere betrokkenen bij de Talisman.
We hebben ervoor gekozen om minder ouders in de school te laten komen vanwege de
aangescherpte Coronamaatregelen. Dat betekent dat er geen luizenouders, geen biebouders en
minder ouders bij de creamiddagen op school aanwezig zullen zijn. Wilt u thuis uw kind, het liefst
met een luizenkam, controleren op luizen en/of neten de komende tijd. Mocht u bij uw kind
hoofdluis aantreffen, dan dit graag aan de leerkracht van uw kind doorgeven.
In ons ventilatiesysteem zijn nieuwe filters aangebracht. Naast dit systeem moet er nog steeds goed
geventileerd worden. Laat uw kind warmere kleding aantrekken.
Door het groot aantal ouders buiten, is bij het halen en brengen het erg moeilijk om de anderhalve
meter te handhaven. Wij willen u er nogmaals op attenderen om zoveel mogelijk rekening te
houden met het houden van anderhalve meter afstand van elkaar.
Op de stoep in de Seringenstraat komt een streep om de looproute vrij te houden, ouders wordt
dringend verzocht om achter deze streep (deels op de stoep en de straat) te blijven en op de
parkeerplaats bij de kerk of bij de ingang van het Avontuur te gaan staan.
Denk ook bij de kleuteringang aan de 1,5 meter afstand van elkaar. Zorg voor spreiding!
Wilt u na het afscheid nemen direct door lopen via de aangegeven route om naar huis of werk te
gaan? Zo voorkomt u opstoppingen en houden we elkaar gezond.
Team Talisman

Ouderenquête
Bijna 200 ouders hebben de ouderenquête ingevuld, super!
Deze week kan de enquête nog ingevuld worden om een hoger percentage reacties te krijgen,
zodoende krijgen we beter beeld hoe ouders denken over de school.

GLOW Eindhoven van 7 t/m 14 november
GLOW is jarig en viert haar 15e verjaardag. Maar ook Eindhoven viert haar 100e verjaardag. Nu zal er
geen GLOW plaatsvinden zoals andere jaren, maar… GLOW laat zich zeker zien in november.
En de grootste kunstenaars worden de kinderen!
WAT GAAN WE DOEN?
In de stad verschijnen overal rode pixels (the dots) die mensen en locaties met elkaar verbinden, dit
in een mysterieuze koepel van warm blauw licht. De Dots staan symbool voor ideeën die de wereld
oplichten. Een unieke visie, een opvallende mening, een origineel idee zoals dat van jou.
Het zou natuurlijk prachtig zijn als alle kinderen in Eindhoven vanuit de scholen hier aan meewerken.
Kinderen zijn de toekomst. En hun ideeën veranderen de wereld. Samen met De Ontdekfabriek en
Cultuurstation biedt GLOW voor alle basisschoolkinderen van Eindhoven een Lichtkunstwerk van
‘100 Lumen Glow-Dots’ aan. Maar.. dit is dus nog niet af!
Alle kinderen maken de Glow-Dot thuis met een eigen idee of ontwerp. Daarna worden de GlowDots thuis voor het raam opgehangen. Zo kan iedereen in huis van het lichtkunstwerk genieten,
maar ook vanaf de straat is het te zien en vormt het samen met alle Glow-Dots een verbinding met
het grote lichtwerk ‘Connecting The Dots’ en de stad. En als we dan in de richting van de basisschool
lopen zien we boven de school een grote rode Glow-Dot die danst in de wind en voor het raam zien
we nog meer prachtige lichtkunstwerken.
Op de dagen dat de rode Dot boven de school te zien is, kunt u in de wijk een ronde lopen om de
kunstwerken die voor het raam hangen te bewonderen.
Samen met alle andere Glow-Dots en de koepel van warm blauw licht vormen de werken van de
kinderen een totaal lichtkunstwerk als ode aan de stad. En wie weet worden deze werken ook nog
bij bekenden over de hele wereld voor het raam geplaatst waardoor we niet alleen Eindhoven maar
heel de wereld met elkaar verbinden.
Uw kind krijgt het GLOW pakketje a.s. vrijdag 30 oktober mee naar huis zodat u samen met uw
kind(eren) de Glow-Dot in elkaar kunt zetten en deze van 7 t/m 14 november voor het raam kunt
hangen. Het zou erg leuk zijn als u meedoet aan het Connecten van de Dots in de stad!
Link instructiefilmpje voor het maken van de Glow-Dot:
https://www.youtube.com/watch?v=KXrXK0zPltE

Voorleeskampioen
https://bsdetalisman.nl/category/nieuws

De jury had een lastige keuze te maken uit 6 fantastische lezers tijdens onze voorleeswedstrijd in de
Kinderboekenweek.
Dirkje uit groep 7L is onze schoolkampioen geworden, gefeliciteerd Dirkje!
De volgende ronde wordt de regioronde waar ze het op mag nemen tegen andere
schoolkampioenen, zet 'm op!

Afsluiting Thema Dino’s groepen 1-2

Aan de groepen 1 en 2 is er in een fantastische presentatie uitgelegd wat er uit dat ei is gekomen
wat we wekenlang gevolgd hebben: Een dinosaurus! Maar welke dino's hebben eigenlijk allemaal
geleefd, wat aten ze, waardoor zijn ze uitgestorven en was de vliegende dino wel een dino? Zijn
dinosaurussen dan wel uitgestorven?

Kinderpostzegels
Bijna 8000 euro is er door de groepen 8 opgehaald voor de
Kinderpostzegel actie 2020. Dankzij de opbrengst van de
Kinderpostzegelactie, donateurs en financiers maakt
Kinderpostzegels zich sterk voor kinderen die extra steun nodig
hebben.

Afsluiting Kinderboekenweek en week van de Duurzaamheid
Tijdens de Kinderboekenweek (“en toen.....”) en de week van de Duurzaamheid (ën nu.......”) hebben
de groepen een tijdlijn in de Babbelhof gevuld met werkjes en foto’s over waar ze mee bezig zijn
geweest. Hieronder ziet u daar een kleine impressie van.

Van alle groepen zijn er tips aan het eco-team gegeven voor een duurzamere school/wereld.

Groep 4VD maakt tekeningen voor kinderboek

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 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
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