
 
 

07-12-2021 

Corona update 
 
Er heerst hier en daar wat onduidelijkheid m.b.t. de corona-richtlijnen. Deze onduidelijkheid heerst 
bij ouders maar zeker ook bij ons. Wanneer mag je nu wel of juist niet naar school? Wanneer 
volstaat een zelftest en wanneer moet ik me laten testen door de GGD?   
Het RIVM schrijft o.a. het volgende;   
 
Zelftesten of testen bij de GGD   
 • Laat je testen bij de GGD bij klachten. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Onder milde klachten 
wordt verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en te hoesten en verhoging tot 38 
graden.   
 • Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten.    
 • Na een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen.    
 • Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat mensen zich houden aan de 
basisregels.    
 • Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te 
doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies , dan is het nodig om een 
afspraak te maken bij de GGD.    
   
Bovenstaande zal ook voor de Talisman het uitgangspunt zijn om kinderen weer welkom te heten op 
school.    
  
Een dringend advies vanuit ons;   
Onze ervaring is dat zelftesten niet altijd betrouwbaar zijn of direct een positief resultaat geven waar 
een GGD-test dit wel zou hebben gedaan.  
We sluiten ons daarom aan bij bovenstaand advies vanuit het RIVM en vragen u uw kind regelmatig 
(dagelijks) te blijven testen als hij/zij klachten heeft.   
Bij twijfel vragen we u uw kind thuis te houden en een afspraak te maken bij de GGD.   
  
Advies zelftesten;  
Momenteel wordt aan iedereen in het onderwijs (leerlingen en leerkrachten) gevraagd en 
geadviseerd om 2x in de week preventief een zelftest af te nemen. We verwachten de levering van 
de zelftesten deze week. We zullen de testen wekelijks aan de leerlingen uitdelen.  

DECEMBER  

Woensdag 8 december  Inloopochtend (gaat niet door) 

Vrijdag 10 december Kleutervrije vrijdag 

Vrijdag 10 december Creamiddag groep 7-8. In eigen klas. 

Maandag 13 december 10-minutengesprekken (optioneel) 

Donderdag 16 december MR-vergadering. Deze vervalt. 

Woensdag 22 december Kerstdiner groep 1-8   
Groepen 1-2: 17.20 u.– 18.20 u. 
Groepen 3-4-5: 17.30 u. – 18.30 u. 
Groepen 6-7-8: 17.40 u. – 18.40 u 

Vrijdag 24 december Vrije dag. Start Kerstvakantie. 

Vrijdag 24 december t/m  
vrijdag 7 januari 

Kerstvakantie 



Pensioen juf Carla 
 
Juf Carla gaat na de kerstvakantie van haar pensioen genieten en zal donderdag 23 december afscheid 
nemen van haar klas en collega’s. Helaas is het voor u als ouder niet mogelijk om ‘live’ afscheid te 
nemen van Carla, maar mocht u het leuk vinden om haar in het zonnetje te zetten dan kunt u vanaf 
vandaag aan uw kind een kerstkaart met een leuke wens meegeven. De kinderen kunnen deze kaart 
afgeven aan de balie of bij Angelique. Zij zullen er dan voor zorgen dat deze bij Carla terechtkomt. 
 

Verkeerssituatie 
 
Nu er geen hekken meer op de weg staan zien we dat de verkeerssituatie in de Seringenstraat erg  
druk is. Hierdoor ontstaan er onveilige situaties. 
Onze vraag is om te parkeren op het kerkplein en ook daar uw kinderen in en uit te laten stappen. 
Zodoende houden we een overzichtelijke straat voor de school. 

 
Herinnering ouderbijdrage 
 
De ouderbijdrage komt inmiddels goed binnen. Mocht u dit nog niet hebben overgemaakt, wilt u dit 
alsnog doen? Veel dank aan alle ouders die een extraatje betaald hebben voor een gezin die het niet 
kan betalen. Hartverwarmend! 
 
Het activiteitenbestuur 
 

Kledinginzameling 
 
De opbrengst van de kledinginzamelingsactie Second life heeft 427kg opgehaald en een bedrag van 
106,75 voor de school. Dank voor jullie inzet! 

 
Sinterklaas op de Talisman 

  
We hebben een hele fijne sinterklaasperiode gehad met 
alle kinderen. We hebben een filmpje gemaakt van deze 
gezellige tijd, zodat jullie toch een beetje mee kunnen 
genieten!  
 
https://www.youtube.com/watch?v=W_uT7krx-qo  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W_uT7krx-qo


Kerst op de Talisman 2021  
 

De Kerstcommissie is inmiddels druk bezig geweest met het organiseren van Kerst op de Talisman.  
Dit jaar is het Kerstdiner aan de beurt en wel op woensdag 22 december.  
Om te voorkomen dat het te druk wordt bij het brengen en ophalen, zijn de tijden voor elk bouw iets 
anders: 
Groepen 1-2: 17.20 u.– 18.20 u. 
Groepen 3-4-5: 17.30 u. – 18.30 u. 
Groepen 6-7-8: 17.40 u. – 18.40 u 
 
De kinderen gaan zelfstandig door hun “eigen” deur naar 
binnen.  
De kleuters worden op hun vaste plek op het schoolplein 
opgewacht door de eigen leerkracht en gaan samen naar 
binnen.  
De kinderen moeten zelf een bord, beker en bestek 
meenemen. (Graag voorzien van naam). 
Ze mogen feestelijk gekleed komen deze avond.  
  
In elke groep komt in de week van 6 december een lijst te hangen waarop de kinderen kunnen noteren 
welke hapjes ze mee gaan nemen voor het kerstdiner.  
Geef vooral niet teveel hapjes mee naar school, want er is elk jaar veel over.  
Helaas mogen we dit jaar geen Kerstmarkt/borrel organiseren, dus de hapjes die over zijn, komen 
weer mee terug naar huis… 
 
Verder willen wij u vragen om te letten op het volgende: 

• Tijdens het bereiden van de hapjes graag extra zorg dragen voor goede hygiëne 

• Er mogen geen ouders in de school 

• Geef de hapjes dus mee in een draagbare bak/trommel die uw kind zelf mee naar binnen kan 
nemen 

 

Drinken zal worden verzorgd door de Kerstcommissie.  
 
Na het kerstdiner  komen de kinderen zelfstandig weer naar buiten. De kinderen komen met de eigen 
leerkracht weer naar hun vaste ophaalplek. 
Zorg dat u goed afspreekt met uw kind waar u staat, want het is dan donker!   
Wij vragen u vriendelijk om alleen te komen en daarna het schoolplein zo snel mogelijk weer te 
verlaten.  
  
We hebben ook dit jaar weer een (traditioneel) goed doel.  
We gaan in iedere groep levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank, uitdeelpunt Stratum.  
We hebben contact gehad met een medewerkster van de Voedselbank, die ons vertelde dat er vooral 
behoefte is aan thee, koffie, suiker, conserven in blik, tandpasta, shampoo en andere houdbare 
artikelen (let op de houdbaarheidsdatum). Alcohol is niet toegestaan in de pakketten.  
Wij willen als school graag een bijdrage leveren om tijdens de koude winterdagen voor enige warmte 
en gezelligheid te zorgen.  
Van maandag 6 december tot en met dinsdag 21 december kunt u allerlei producten aan uw kind 
meegeven. Waarvoor alvast onze hartelijke dank!!  
  
De Babbelhof wordt, net als andere jaren, sfeervol aangekleed.  



Alle groepen gaan daar de komende tijd een keer een Kerstkaart maken. De kinderen mogen daarvoor 
z.s.m. een geadresseerde en gefrankeerde envelop mee naar school nemen, dan gaat deze Kerstkaart 
echt op de post.  
 
Ook dit jaar gaan een aantal groepen weer Kerststukjes maken. Via ouderportaal krijgt u tijdig te 
horen op welke dag zijn/haar leerkracht dit heeft ingepland.  
De Kerstcommissie zorgt voor oase. De kinderen moeten zelf zorgen voor:  
een klein (waterdicht!) bakje waar de oase in kan, een lange kaars, takjes en versieringen.  
  
Om alvast in de kerststemming te komen zullen in de weken voorafgaand aan de Kerstvakantie een 
aantal groepen aan het einde van de dag Kerstliedjes zingen op het schoolplein/Seringenstraat.  
Hier kunt u zien wanneer de groep va uw kind(eren) aan de beurt is. 
 

 Schoolplein Seringenstraat 

8 dec 7 L 7 S  

9 dec 1/2 K 1/2 M 

10 dec 3 M 5 CM 

13 dec 1/2 SS 4M 

14 dec 1/2 NC 4 VD 

15 dec 3 AC 4C 

16 dec 3B 5D 

17 dec 1/2 RM 1/2 R 

20 dec 1/2 MM 5 NE 

21 dec 8 I 6 S 

22 dec 8 BC 6 JE 

23 dec 8 E 7 KB 
 

Wij wensen iedereen een hele gezellige en plezierige tijd toe.  
De Kerstcommissie  

 
Ben je nieuwsgierig naar pedagogische ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! 
Pedagogische Ondersteuner in jóuw buurt.  
Help je kind goed op weg! Met Pedagogische Ondersteuning (0-6 jaar)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lumenswerkt.nl/wp-content/uploads/2019/02/Lumens-PO-Smoelenpagina-A4-2019.pdf
https://www.lumenswerkt.nl/training/pedagogische-ondersteuning-help-je-kind-goed-op-weg/


Nieuws van onze mediacoach 
 

 


