Talismanbulletin
14-11-2018
Belangrijke data:
Donderdag 15 november
Vrijdag 16 november

Open podium groepen 1-2SM, 1-2MS, 4N, 5NE,
6S, 8M.
Open podium groepen 1-2RM, 1-2R, 3N, 5M, 7L,
8E.
Schaatsfestijn Ijssportcentrum vanaf 17.00 uur
Inloopochtend van 8.30u tot 8.50u.
Kleutervrije vrijdag
Creamiddag groep 7-8
Koekendag
Sinterklaasviering
Studiedag. Alle kinderen vrij!
Oudergesprekken optioneel
Kerstontbijt, 12.00u is de school uit.
Kerstvakantie

Vrijdag 16 november
Dinsdag 20 november
Vrijdag 23 november
Vrijdag 23 november
Vrijdag 30 november
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Dinsdag 11 december
Vrijdag 21 december
Maandag 24 december t/m
vrijdag 4 januari
Vrijdag 18 januari
Kleutervrije vrijdag
De informatie voor het schoolschaatsen kunt u vinden in de extra bijlage!
Even voorstellen
Voor onze groep 8 leerkrachten staan belangrijke dingen te gebeuren in hun leven:
juf Mijke gaat verhuizen naar Nijmegen om de liefde achterna te gaan en juf Brichelle
is zwanger!
Voor ons betekent dit, dat twee groep 8 leerkrachten gedurende het jaar wegvallen.
We hebben dit op een goede manier weten op te lossen en we zijn dan ook blij dat
we twee nieuwe collega’s aan jullie mogen voorstellen in dit bulletin:
Ingrid Schenkelaars – een ervaren groep 8 leerkracht – wordt onze nieuwe groep 8
leerkracht vanaf de kerstvakantie in groep 8M. Ze stelt zich hieronder voor.
Anne Clout komt vanaf de carnavalsvakantie tot de zomervakantie vervangen in
groep 8B. Ook zij stelt zich voor:
Hallo kinderen en ouders van groep 8,
Mijn naam is Ingrid Schenkelaars en ik ben 40 jaar. Ik woon
in Eindhoven. Mijn hobby’s zijn badmintonnen, winkelen,
lezen en ik heb een seizoenkaart van PSV. Badmintonnen
doe ik 3x per week. Daarnaast houd ik erg van gezelligheid
met vrienden en familie. Ik ben intussen alweer 20 jaar
werkzaam in het onderwijs op basisschool ‘t Palet waarvan
de laatste 14 jaar in groep 8. Na deze 20 super fijne jaren is
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de tijd gekomen om een nieuwe stap te maken en die heb ik gevonden in jullie groep
8. Ik kijk er erg naar uit om in januari te starten en met jullie de basisschooltijd te
gaan afsluiten. Ik kom 21 november een ochtend meelopen in de groep. Mochten er
vragen zijn mogen jullie me altijd mailen op: i.schenkelaars@skpo.nl
Ik heb er in ieder geval erg veel zin in!
Groetjes Ingrid
Hoi allemaal,
Mijn naam is Anne Clout en wanneer juf Brichelle met verlof
gaat zal ik haar klas overnemen. Ik ben 31 jaar en woon samen
met mijn man Rik in Eindhoven. Na mijn afstuderen ben ik op
basisschool De Kameleon gaan werken, daar heb ik
voornamelijk in de bovenbouw les gegeven. Na 8 jaar heb ik
afscheid genomen omdat wij een paar jaar in Australië zijn gaan
wonen. Sinds September zijn we terug en ben ik als
invalleerkracht bij de SKPO begonnen.
In mijn vrije tijd speel ik graag tennis, houd ik van lekker eten/borrelen met vrienden
en als het even mee zit maak ik een aantal keren per jaar een stedentrip of mooie
reis.
Tijdens mijn opleiding heb ik twee jaar stage gelopen op de Talisman dus ik weet dat
een ontzettend fijne school is. Ik heb er dan ook enorm veel zin in om er met groep 8
een toptijd van te maken! Ik ben van maandag tot en met vrijdag op school te vinden,
de deur staat altijd open.
Optionele oudergesprekken
De komende weken gaan de leerkrachten van gr 3 t/m 8 de observatielijsten van
ZIEN invullen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen de leerlingen- vragenlijsten in.
Op deze manier volgen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
Voor de groepen 3 en 4 en een aantal kinderen in de hogere groepen is de
herfstmeting mbt technisch lezen afgenomen.
Wanneer de ontwikkeling van de leerlingen, voor de leerkrachten, aanleiding zijn
voor een gesprek nodigen zij u hiervoor uit. In de periode tot Kerst is er mogelijkheid
tot een gesprek. Ook is het mogelijk om zelf een gesprek aan te vragen. U kunt dit
samen met de leerkracht plannen.
Het volgende gesprek vindt weer plaats na het eerste rapport van 6 februari.
Schoolreis (t-shirts)
In het verleden hebben wij als school T-shirts met het logo van de Talisman verstrekt
aan onze leerlingen, om zo tijdens gezamenlijke activiteiten duidelijk zichtbaar te
zijn. Bij de sportdag of marathon maar ook tijdens de schoolreis vinden wij het
belangrijk om goed herkenbaar te zijn als school.
Wij willen opnieuw schoolshirts gaan aanschaffen en zijn op zoek naar sponsoren.
Naast 'De Talisman' is er nog plek op de T-shirts! Wilt U of kent U iemand of een
bedrijf dat ons aan nieuwe shirts wil helpen door een bedrag te sponsoren? Neem
dan contact op met Jacqueline.
Namens de schoolreiscommissie alvast hartelijk dank!
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ONTBIJT BIJ DE BURGEMEESTER
Talismanbulletin
9 november 2018

door Pleun Dubach

Vandaag nieuws van Groep 7 KM talisman.
Groep 7 KM mocht 9 november bij de burgemeester ontbijten.
In deze klas zit de kinderburgemeester van Eindhoven Loïs van
rooij. Door Loïs mocht de klas bij de burgemeester ontbijten.
Met de burgemeester John jorritsma. De klas werd uitgenodigd
door de burgemeester zelf. Ze werden ontvangen en rondgeleid
door Anton Ganzeboom. Ze hebben ook proefjes gedaan met fruit
je kon proeven, voelen en ruiken dat moest je in drietallen
doen. Je kreeg bekertjes met daarin fruit en groente je moest
eerst ruiken, in bekertjes het waren de geuren citroen, kiwi,
framboos en knoflook. daarna moest je proeven dat was niet zo
lekker je had de smaken pompoen, spinazie en rode biet. daarna
moest je voelen je voelde harde banaan, gewone banaan en
bananen shake en daarna mocht je het ook proeven met dank aan
studenten van de Dutch Design Academy, Marieke en Lea. Ze
mochten ook een kijkje nemen in de raadzaal en de trouwzaal.
In de trouwzaal zijn heer Stijn Harinx en mevrouw Maartje van
Vlerken voor eventjes getrouwd. Ze mochten ook nog kijken in
de zaal van honderd en ze mochten op het balkon staan waar PSV
opstaat als ze kampioen zijn. Je kreeg tijdens de rondleiding
veel informatie over wat de burgemeester doet en met wie die
samen werkt. De klas 7KM vond het echt super leuk!

Hartelijke groet van Pleun Dubach
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Open podium
Afgelopen week en deze week zijn er open podia in de Babbelhof. Iedereen is welkom om
alle kinderen te zien stralen. Op de kalender ziet u wanneer uw kind aan de beurt is.

Brandoefening
Vandaag hebben we allemaal meegedaan aan een brandoefening.
Het hele gebouw moest worden ontruimd. Dit maakte natuurlijk veel indruk op de
kinderen. Het was weer een hele organisatie, maar wel erg zinvol.
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Kerst
Tijdens de kerstperiode hebben wij in de Babbelhof een prachtige kerststal
staan. We zijn op zoek naar een nieuwe kameel en een schaap. Wellicht kent
u iemand óf kunt u zelf deze dieren voor onze school uit hout zagen?
We horen het graag! Graag contact opnemen met Jacqueline.
Herhaling: Op de ouderkalender staat onduidelijkheid 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. De school is
deze dag om 12.00 uur uit en dan hebben de kinderen vakantie.
Namens de kerstcommissie alvast hartelijk dank!

Hoort wie klopt daar ouders?
De Sinterklaas-periode betekent voor veel mensen gezelligheid: schoenen zetten,
pepernoten strooien, wortels voor het paard en cadeautjes.
Maar ook kan het gebeuren dat je kind extra druk
wordt en slecht slaapt en voor ouders kan deze
periode veel vragen oproepen zoals: wat vertel ik
mijn kind wel en wat niet? Welk speelgoed is
geschikt? Hoe vaak laat ik mijn kind zijn schoen
zetten? Hoe ga ik om met afwijkend gedrag? Etc.
Herken je dit en wil je hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.
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
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ERMC krijgt weer een gevolg!
Wil jij zang, drum, basgitaar of gitaarles krijgen, dan is dit je kans!
De kosten van de normale lessenreeks bedragen 30 euro. (10 x 1 uur)
De kosten van de lessenreeks + bandlessen bedragen 45 euro. (10x 1,5 uur)
Deze dienen bij de eerste les te worden betaald. Instrumenten worden wederom door Dynamo Jeugdwerk
verzorgd, dit is bij de prijs inbegrepen.
Les

Dag

Tijd ERMC

Tijd ERMC
gevorderden

1
2
3
4
5
Geen les

21-11-18
28-11-18
5 -12-18
12-12-18
19-12-18
26-12-18
Kerstvakantie
2-1-19
Kerstvakantie
9-1-19
16-1-19
23-1-19
30-1-19
6-2-19

14:30 tot 15:30
14:30 tot 15:30
14:30 tot 15:30
14:30 tot 15:30
14:30 tot 15:30

15:30 tot 16.30
15:30 tot 16.30
15:30 tot 16.30
15:30 tot 16.30
15:30 tot 16.30

Tijd Bandlessen
(alleen voor
gevorderden)
16:30 tot 17.00
16:30 tot 17.00
16:30 tot 17.00
16:30 tot 17.00
16:30 tot 17.00

14:30 tot 15:30
14:30 tot 15:30
14:30 tot 15:30
14:30 tot 15:30
14:30 tot 15:30

15:30 tot 16.30
15:30 tot 16.30
15:30 tot 16.30
15:30 tot 16.30
15:30 tot 16:30

16:30 tot 17.00
16:30 tot 17.00
16:30 tot 17.00
16:30 tot 17.00
16:30 tot 17.00

Geen les
6
7
8
9
10

Zit jij in groep 5 t/m 8 en heb je interesse?
Meld je aan via whatsapp (0612325495) of mail naar s.leijen@dynamojeugdwerk.nl
Vergeet niet de volgende gegevens achter te laten:
Naam, klas, leeftijd, telefoonnummer, mailadres en de keuze van instrument. (zang / drum / basgitaar / gitaar)
Met vriendelijke groet,
Simon Leijen, Jeugdwerker bij Dynamo Jeugdwerk
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