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DECEMBER
Woensdag 11 december

Bijeenkomst voor de contactouders van gr 3 en 4 start om 8.30 u.

Donderdag 19 december

Kerstviering in de avond van 17.30 – 18.30 uur

Vrijdag 20 december

Vrije middag. Alle kinderen hebben tot 12.00 u. school

Maandag 23 december
t/m vrijdag 3 januari

Kerstvakantie

JANUARI
Vrijdag 10 januari

Creamiddag groep 5-6

Woensdag 22 januari

Thema ochtend over lezen voor ouders van groep 3 start om 8.30 u.

Dag Sinterklaas! Hallo Kerst!

Wat was het een geweldig sinterklaasfeest! De sfeer was gezellig, de schoolband stond weer
fantastisch te spelen, de aankleding was weer top en er vonden gezellige activiteiten plaats in de
klassen en in de Pieten speelgoedfabriek (Babbelhof).

Groepen 3 naar het Sinterklaashuis in Eindhoven
Wij willen Nik Walther (vader van Elise in groep 5CE en van
Florine in 1-2M) bedanken voor het sponsoren van de
entreekaartjes voor het Sinterklaashuis in Eindhoven.
De kinderen hebben genoten!

Kerst op de Talisman 2019

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 donderdag 19 december van 17.30 uur tot 18.30
uur. Alle kinderen nemen zelf de hapjes mee naar school. Ook moeten de kinderen een bord, beker
en bestek meenemen. De kinderen mogen feestelijk gekleed komen deze avond.
In elke groep komt in de week van 9 december een lijst te hangen waarop de kinderen kunnen
noteren welke hapjes ze mee gaan nemen. Geef vooral niet te veel hapjes mee naar school. Drankjes
worden verzorgd door de Kerstcommissie.
Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 1 t/m 5 na het kerstdiner door hun ouders bij
hun lokaal worden opgehaald. Voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 geldt: spreek samen even af
waar ouders en kinderen elkaar treffen op de speelplaats.
Tijdens het Kerstdiner van de kinderen zijn alle ouders van harte welkom op het schoolplein voor een
gezellig samenkomen met wat lekkers verzorgd door de school. Na het kerstdiner sluiten de kinderen
met de overgebleven hapjes uit de klassen aan. Vanaf 18.30 u. speelt onze schoolband, die van de
Dynamo-muzikanten les hebben gehad, hun eerste deuntjes. Om 19.00 uur gaat iedereen richting
huis.
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 9 december tot en met dinsdag 17 december kunt u allerlei producten aan uw kind
meegeven. Waarvoor alvast onze hartelijke dank!!
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 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.
Wij wensen iedereen een hele gezellige en plezierige tijd toe.
De Kerstcommissie

Afscheid Juf Marga
Beste ouders, lieve kinderen,
Na 38 jaar met passie voor de klas gestaan te hebben is het tijd voor wat nieuws.
Mijn man en ik willen met onze camper meer avonturen tegemoet gaan.
Ik heb veel ontwikkelingen mee mogen maken in het onderwijs.
Van het zwarte bord met krijtjes, naar de touchscreen schermen.
Van de vulpen naar het Chromebook.
Van een stencilmachine naar een kopieerapparaat.
Van de leerstof staat centraal, naar de kinderen staan centraal.
Van de 20e eeuw naar de 21e eeuwse vaardigheden.
Van het onderwijs past ons allemaal, naar passend onderwijs.
Van een overschot aan leerkrachten naar een tekort aan leerkrachten.
Ik heb het onderwijs altijd uitdagend, spannend en afwisselend gevonden.
Het lesgeven, de kinderen en mijn collega’s zal ik zeker gaan missen, maar het is tijd voor een nieuwe
fase.
Na ruim 20 jaar Talisman ga ik per 1 januari 2020 afscheid nemen van alle lieve kinderen en ouders.
Maar het is ook een afscheid van een geweldig team!
Dankjewel beste ouders, voor het vertrouwen.
Dankjewel lieve kinderen dat ik ook van jullie veel heb mogen leren!
Dankjewel lieve collega’s, we houden contact!
Tot ziens!
(Juf) Marga Reijnders

Vervangingsproblematiek
In week 49 was er woensdag geen vervanging beschikbaar voor de groepsbesprekingen van de
groepen 3. Gelukkig was Bart bereid om een dag extra te komen werken zodat het toch door kon
gaan. Vrijdag was er geen vervanging voor 2 zieke collega’s. Dit had tot gevolg dat Angelique Lenders
haar directieoverleg SKPO af heeft gezegd en een groep heeft over genomen. De andere groep is
verdeeld over verschillende groepen.

Nieuwe collega
Hoi allemaal! Ik ben Chantal Witz en 21 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in
Zwolle, maar voor de liefde ben ik naar het mooie Eindhoven gekomen. In mijn
vrije tijd ga ik graag wat gezelligs doen met vrienden. Van mijn zevende tot mijn
twintigste levensjaar deed ik actief aan karate. Daarnaast houd ik van bakken,
muziek en tekenen.
Vanaf klein meisje wilde ik al juf worden en nu is het écht zover. Vanaf januari
mag ik als schoolvervanger het team van De Talisman komen versterken.
Hierdoor zult u mij voor verschillende groepen en op verschillende plekken in de
school tegenkomen. Ik kijk ernaar uit!
Het geeft mij voldoening om kinderen te zien groeien en genieten. Hierom wil ik ervoor zorgen dat
elk kind met plezier naar school gaat, zich fijn voelt in de klas en zich optimaal kan ontwikkelen. Ieder
kind is uniek en mag zichzelf zijn!

Thema ochtend over lezen voor ouders groep 3
Klaar voor de start? Lezen maar!
Aan de ouders/opvoeder van kinderen van groep 3,
Uw kind zit in groep 3 en is bezig met leren lezen. Dit is spannend voor uw kind en misschien ook wel
een beetje voor u. Zelf kunnen lezen is leuk, maar vraagt veel oefening. Veel boekjes lezen helpt
daarbij.
In de maand januari wordt een begin gemaakt met het leesproject “Klaar voor de start? Lezen
maar!”
Wat houdt dit project in? En wat is uw rol?
Hoe motiveert u uw kind om te lezen?
Waar vindt uw kind geschikte boekjes om te lezen?
Welke rol kan de centrale bibliotheek in De Witte Dame spelen?
Allemaal vragen waarop mediacoach Anke Ansems antwoord kan geven. Zij ondersteunt vanuit de
centrale bibliotheek de basisschool op het gebied van leesplezier en digitale geletterdheid.
Zij nodigt u van harte uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 22 januari van 8.30 tot 9.15
uur in de docentenkamer van De Talisman.
Aanmelden is gewenst.
Dit kan door een e-mail te sturen aan Angelique Lenders, a.lenders@skpo.nl

Tuinplantjes
De tuinplantjes hebben uw hulp nodig! Wilt u na schooltijd opletten dat uw kind niet door de tuintjes
loopt zodat de planten goed kunnen groeien?

Gevonden voorwerpen
Onder de trap in de gang liggen enorm veel gevonden voorwerpen. Winterjassen, tassen, gymspullen
etc. Te veel om op te noemen. Wij zouden het erg fijn vinden als u voor de kerstvakantie
kwijtgeraakte spullen op wilt halen. Woensdag 9 januari zullen alle spullen die zijn blijven liggen, naar
een doel gaan.

Schoolschaatsen
Wij willen Stichting Het Amuletje bedanken voor het
sponsoren van de nieuwe schoolshirts!
Het was weer een geslaagd schaatsfestijn.

