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Sinterklaas op de Talisman 
 
Zoals u reeds heeft gezien is de Babbelhof omgetoverd tot een speelgoedfabriek. 
Donderdag 5 december komt Sinterklaas onze school weer bezoeken. We verzoeken jullie om achter 
het lint te blijven en geef de kinderen de ruimte om vooraan te kunnen gaan staan.  
Bij slecht weer moeten wij helaas het programma aanpassen. Wij zullen de sint dan binnen 
verwelkomen. De kinderen gaan om 8.30 uur eerst naar de eigen klas en zullen dan met de 
leerkracht naar de babbelhof gaan. Helaas kunnen de ouders in verband met de veiligheid hier dan 
niet bij aanwezig zijn.  
We gaan er samen weer een leuke dag van maken! Wij hebben er zin in. 
 
Groetjes, 
De sint commissie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBER  

Vrijdag 22 november Koekendag 

Vrijdag 22 november Open podium groep: 1-2MM, 3D, 5C, 6D en 7KB  

Vrijdag 22 november Schaatsfestijn ijssportcentrum vanaf 17.00 uur 

Dinsdag 26 november MR vergadering. Aanvang 20.00 uur. 

  

DECEMBER  

Donderdag 5 december Sinterklaas op de Talisman 

Vrijdag 6 december  Studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

Maandag 9 december 10 min. gesprekken optioneel 

Donderdag 19 december  Kerstviering in de avond 

Vrijdag 20 december Vrije middag. Alle kinderen hebben tot 12.00u school. 

Maandag 23 december 
t/m vrijdag 3 januari 

Kerstvakantie 



Basisschool Schaatsfestijn 
 
Dit jaar schaatsen we met maar liefst 75 kinderen mee! 
Hieronder nog een keer de brief met informatie.  
     
Ook dit jaar organiseren we weer het Basisschool Schaatsfestijn.  

IJsclub Eindhoven (IJCE) en het IJssportcentrum Eindhoven staan in de startblokken om er weer een 

groot Schaatsfestijn van te maken voor kinderen van alle Basisscholen uit Eindhoven en omgeving.  

Het Schaatsfestijn vindt elk jaar plaats op de 4e vrijdag van november; dit jaar op 22 november. 
Met een vrije keuze uit: 

 

 een schaatsrit van 20 minuten of   

 een schaatsrit van 40 minuten.      
 
 

 

 
 
 
 
 

Sportief meedoen 
Kinderen kunnen meedoen vanaf 6 jaar wanneer ze zich zelfstandig en zonder schaatsrekje op het ijs 
kunnen begeven. Deelname € 2,50 per kind.  
Wanneer een kind zelf geen schaatsen heeft, zijn deze vanaf 16.45 uur voor € 4,- te huur bij RONO 
sport schaatsverhuur in de ijshal. Als borg wordt hiervoor je identiteitskaart gevraagd. Vergeet deze 
dus niet mee te nemen!  
De kinderen mogen 20 of 40 minuten schaatsen. Snelheid speelt hierbij geen rol. Per school gaan er 2 
begeleiders mee het ijs op. Er zijn voldoende begeleiders van IJsclub Eindhoven om de kinderen te 
ondersteunen. Ieder deelnemend kind ontvangt een mooie medaille als aandenken aan dit 
Schaatsfestijn.  
 
Extra informatie 
Uit veiligheidsoverwegingen is iedere deelnemer verplicht handschoenen en een muts te dragen!Wij 
verwachten een behoorlijke drukte. Ieder jaar nemen ong. 1200 kinderen aan dit “Schaatsfestijn” 
deel. Daarnaast rekenen wij op ongeveer het dubbele aantal supporters. 
Houd daarom rekening met de tijd die nodig is om uw auto te parkeren, maar kom bij voorkeur op de 
fiets. Parkeren voor het IJssportcentrum is verboden.  
De kinderen dienen zich voor de start en na afloop van de rit te verzamelen op de plaats die aan hun 
school is toegewezen, zie scholenbordjes op het binnenterrein van de ijsbaan of de flap-over bij de 
ingang.  
IJsclub Eindhoven stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen. Het spreekt vanzelf dat wij 
voorzorgsmaatregelen zullen nemen om het een en ander in goede banen te leiden. Naast de ijsbaan 
en in de EHBO-ruimte bij de jurytoren bevinden zich gediplomeerde EHBO-ers. Bovendien is er een 
arts aanwezig. 
Tip; bewaar deze informatie goed. 
Deelnemers krijgen bij het verzamelpunt een schoolshirt om in te schaatsen. 
 
Met sportieve groet,  
Daan, Mark en Vincent 

 
Om 17.30 uur mogen de kinderen het ijs op van de 400m baan. 
Om 18.00 uur start de 20-minuten-rit. 
Om 18.20 uur demonstratie hardrijden. 
Om 19.00 uur start de 40 minuten-rit. 
Om 20.00 uur gratis na-schaatsen op vertoon van je medaille. 
 



Gezocht 
 
Voor de creatieve lessen zijn we op zoek naar brei- of haaknaalden. Heeft u (of opa en oma) thuis 
nog wat liggen? Het zou heel fijn zijn als we deze mogen gebruiken/lenen/hebben. U kunt de 
materialen afgeven aan Jacqueline bij de balie. 
Alvast bedankt! 
 
 

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 m.b.t. 
technisch lezen afgenomen.  
Wanneer de ontwikkeling van de leerlingen, voor de leerkrachten, aanleiding zijn voor een gesprek 
nodigen zij u hiervoor uit. De 10-minuten gesprekken staan gepland op maandag 9 december a.s. 
Ook is het mogelijk om zelf een gesprek aan te vragen. Wij vinden namelijk het contact met ouders 
heel erg belangrijk! Dus loop gerust binnen om samen met de leerkracht een afspraak te maken. 
Het volgende gesprek vindt weer plaats na het eerste rapport van 31 januari. 

 
 
Open podium 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat een leuke optredens tijdens het open podium! 
Mooi om te zien dat onze ontwikkelingen als school terugkomen in de optredens zoals; 
engels vanaf de kleuters, hoekenwerk groep 3 en een rap als uitdagende leesopdracht. 
 

 
 
 
 
 



Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer 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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