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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
Vrijdag 18 januari
Woensdag 23 januari

Koekendag
Sinterklaasviering
Studiedag. Alle kinderen vrij!
Oudergesprekken optioneel
Kerstontbijt, 12.00u is de school uit.
Kerstvakantie
Kleutervrije vrijdag
Creamiddag groep 7-8
Voorleesontbijt

Sinterklaas op de Talisman
Zoals u reeds heeft gezien is de Babbelhof omgetoverd tot pieten muziekschool.
Woensdag 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 jullie 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
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Groep 3 op bezoek in het Kasteel van Sinterklaas in Helmond
Op dinsdag 27 november zijn de groepen 3 in de ochtend met de
bus naar het Kasteel van Sinterklaas in Helmond geweest. In het
Kasteel mochten de kinderen een kijkje nemen in de pakjeskamer, de
postkamer, de slaapkamer van Sinterklaas en zijn Pieten. De kinderen
hebben erg genoten!

NSCCT
Kinderen verschillen sterk van elkaar. Hun onderwijsbehoefte verschilt dus ook heel
sterk. Onze school komt daaraan tegemoet door Passend Onderwijs te bieden.
Daarom maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dat systeem bestaat uit
toetsen, observaties en registraties. We volgen onze leerlingen dus goed en op basis
van die gegevens nemen we de juiste stappen.
Ons onderwijs sluit aan bij wat kinderen nodig hebben. Maar we willen dit nog verder
verbeteren. Daarom nemen we in de groepen 4 de Niet Schoolse Cognitieve
Capaciteiten Test (afgekort als NSCCT) af. Deze test geeft ons belangrijke
informatie. Daarmee kijken we of we ons onderwijsaanbod nog verder kunnen
verbeteren.
Met de gegevens van de NSCCT, de toetsen uit het volgsysteem en onze eigen
professionaliteit kunnen we vroegtijdig de juiste stappen nemen.
De NSCCT zal voor de kerstvakantie in de groepen 4 afgenomen
worden, de ouders van de groepen 4 hebben hier al persoonlijk een
brief over ontvangen.
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Bureau Jong
Op maandag 10 december start het eerste traject van bureau Jong met de kinderen
van groep 5, 6 en 7. Ouders van leerlingen van deze groepen, die zich ingeschreven
hebben, krijgen binnenkort een persoonlijke mail met de verdere informatie.
Halverwege februari zal een tweede traject starten met de leerlingen van de groepen
3 en 4 (en bij genoeg inschrijving de groepen 1-2). Leerlingen van de groepen 1-2-34 kunnen zich dus nog opgeven bij de eigen leerkracht of bij Natasja Hoek.
We wensen iedereen veel succes en plezier met de bijeenkomsten.
Foto’s creamiddag groep 7 en 8
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Ouderbedankavond
Op vrijdag 8 februari is het weer Ouderbedankavond! Dit jaar hebben we ervoor
gekozen om jullie te laten deelnemen aan een heuse pub quiz! Probeer met de
ouders van je klas een team te vormen. Heb je kinderen in meerdere klassen, mag je
zelf kiezen met welke oudergroep je mee wilt doen. Neem contact met ons op als je
graag mee wilt doen, maar geen team kunt vormen.
We spelen, verspreid over de avond, 5 rondes van 10 vragen. Er zijn twee
vragenrondes ‘algemene kennis’, een fotoronde, een muziekronde en een filmronde.
Tussendoor is er gelegenheid om een glaasje te drinken en elkaar te ontmoeten.
Valt er ook wat te winnen? Jazeker! Het winnende klassenteam wint een traktatie
voor de klas. Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar talisman@skpo.nl.
Wij hebben er veel zin in!
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Kerst
Ook dit jaar staan er dozen klaar voor de voedselbank. Van 10
t/m 18 december kunt u houdbaar voedsel inleveren. Denk
aan: blikken, potten, shampoo enz. Er mag geen alcohol
worden ingeleverd.
Enkele klassen zullen de 2 weken voor de kerstvakantie de laatste 5 minuten voordat
de school uit is kerstliedjes gaan zingen op het plein. Welke klassen dit zijn is nu nog
niet bekend.
Blijft u vrijdag 21 december om 12.00 uur nog even staan op het plein voor een
verrassing? Deze ochtend is er in de klassen het kerstontbijt. Denkt u aan de vier
B's? (Bordje, Bestek, Beker, Bakje allen voorzien van naam).

Sporten met SportCity bij Korein Kinderplein
Bewegen op school gebeurt voortdurend, in de pauzes op het schoolplein en tijdens
de gymlessen. De afgelopen maanden hebben we dit beweegplezier nog meer
uitgebreid.
Sinds dit nieuwe schooljaar heeft Korein Kinderplein leuke dans- en sportlessen
aangeboden. Per leeftijdscategorie konden de kinderen hier aan deelnemen. Deze
lessen werden verzorgd door een gediplomeerde sportdocente van SportCity
Eindhoven. Wat we bij SportCity belangrijk vinden is plezier, laagdrempeligheid en
kwaliteit. Het hoofddoel van deze lessen was dan ook plezier en uiteraard beweging.
Doordat de kinderen elkaar al kennen van school of de BSO, heerste er een
gezellige sfeer tijdens de lessen. Spelenderwijs werd er tijdens de les gewerkt aan
het verbeteren van de motoriek en de sociale vaardigheid.
Nu sportcity op 3 december open gaat, is er ook een leuke actie voor alle kinderen
van 4 tot en met 13 jaar. Vanaf 3 december worden de kids dance & play lessen bij
sportcity gegeven op maandag en donderdag. De hele maand december mogen alle
kinderen hier gratis aan deelnemen.
Vind jij dit leuk en wil je graag een keertje meedoen?
Meld je dan aan en stuur een mailtje naar eindhoven@sportcity.nl.
Kids dance & play:
Maandag
(4-6 jaar)
Donderdag (7-9 jaar)
(10-13 jaar)

15.30u
16.30u
17.30u
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