10-11-2020
NOVEMBER
Woensdag 11 november

MR-vergadering. Start digitaal 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 (zonder hulpouders)

Woensdag 25 november

Studiedag. Alle kinderen vrij

Vrijdag 27 november

Koekendag

Vrijdag 27 november

Creamiddag groep 7-8 (zonder hulpouders)

DECEMBER
Vrijdag 4 december

Sinterklaasviering. Tot 13.30 uur school!

Corona update
We hebben een goede week achter de rug. Weinig zieke leerkrachten en genoeg vervangers.
Twee leerkrachten zijn negatief getest. De breinbrekers zijn een week niet doorgegaan hierdoor.
Wilt u het aan ons doorgeven als er bij u iemand in het gezin Corona heeft? We gaan graag met u in
overleg over wanneer de kinderen weer op school kunnen komen.

Naschoolse sport
Dit schooljaar bieden we weer naschoolse sport aan in de gymzaal van de Talisman. Er wordt een
gevarieerd programma geboden waarbij kinderen kennis kunnen maken met verschillende spellen
en sporten. Voor de groepen 3 en 4 zal dit op maandag plaatsvinden en voor de groepen 5, 6, 7 en 8
op de donderdagen van 15:15 tot 16:15 uur.
Groep 3 en 4

Maandag

16-11-2020
23-11-2020
30-11-2020
7-12-2020
14-12-2020
Groep 5, 6, 7 en 8
Donderdag
15:15 tot 16:15
19-11-2020
26-11-2020
3-12-2020
10-12-2020
17-12-2020
Er zijn helaas maar beperkte plekken beschikbaarheid om mee te doen aan de naschoolse sport en
er wordt een bijdrage gevraagd aan de leerlingen van 5 euro. Bij interesse dient de leerling
ingeschreven te zijn via het onderstaande formulier. De deelname wordt door Tim van de Laak
(vakleerkracht bewegingsonderwijs) per email bevestigd.
Inschrijven via: https://tinyurl.com/y2tm5w95

15:15 tot 16:15

Open podium
Het open podium kan gelukkig met wat aanpassingen gewoon doorgaan, maar helaas zonder
ouders. Er zijn per open podium drie klassen aanwezig in de Babbelhof zodat de afstand tussen de
klassen goed kan worden gehandhaafd. We hebben afgelopen week genoten van de creatieve en
muzikale optredens van onze kinderen.

Klassenbezoek over gendertransitie
In alle groepen is de afgelopen week aandacht geweest voor seksuele diversiteit. Aan de hand van
prentenboeken en leesboeken wordt het thema diversiteit op een luchtige manier aan de orde
gebracht. Op deze manier willen we als school bijdragen aan onderling respect en waardering, zoals
ze dat vanuit de LEF-lessen zo mooi zeggen: ‘het mooiste dat je kunt worden is jezelf’.
Groep 7 heeft bezoek gehad van Sem, hij kwam vertellen over zijn transitie van vrouw naar man.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage komt inmiddels goed binnen. Mocht u dit nog niet hebben overgemaakt, wilt u dit
alsnog doen? Hartverwarmend wat er aan sponsorgeld binnenkomt, heel erg bedankt!
Het activiteitenbestuur

GLOW Eindhoven
Wanneer gaat GLOW 2020 nou echt beginnen?!
Er wordt thuis hard gewerkt aan de lampjes voor GLOW. We zien ook overal in de stad steeds meer
GLOW-Dots voor de ramen hangen. Dat ziet er gezellig uit! Deze GLOW-Dots zijn ook al lang geen
geheim meer. De startdatum van de Dot op school is donderdag 12 november.
De lampjes kunnen thuis al lekker worden opgehangen. Het is wel slim i.v.m. de batterij om de
lampjes voor het slapen gaan weer even uit te doen.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen stapelen zich op. We zullen deze spullen iedere week buiten (aan de kant
van de bakker) uitstallen zodat uw kind zelf even kan kijken of er iets van hem/haar tussen ligt.
Probeer uw kind te stimuleren om zelf achter zijn/haar spullen aan te gaan wanneer het niet mee
terug naar huis gekomen is. Hartelijk dank!

