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Corona update 
 
Gelukkig is Korein vorige week weer open gegaan. We zijn op school extra voorzichtig en alert als het 
gaat om de veiligheidsmaatregelen, zo houden we hier op school goed afstand van elkaar vinden 
vergaderingen plaats via teams. Henk is nog steeds ziek helaas, het gaat naar omstandigheden goed. 
 
Leerkrachten die verschijnselen hebben die passen bij Corona, laten zich testen. Vorige week zijn zes 
teamleden negatief getest. Dit weekend is een leerkracht positief getest. We hebben de klas hiervan 
op de hoogte gebracht. Omdat we de richtlijnen goed hebben gehanteerd, zijn er geen andere 
teamleden in nauw contact geweest gelukkig. We houden uiteraard alles goed in de gaten. 
 
 
10-minutengesprekken optioneel 
 
De afgelopen weken hebben de leerkrachten van gr 3 t/m 8 de observatielijsten van ZIEN ingevuld 
en de leerlingen van groep 5 t/m 8 vulden 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 7 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 
stuur gerust een bericht via Ouderportaal om samen met de leerkracht een afspraak te maken. Het 
volgende gesprek vindt weer plaats na het eerste rapport van 5 februari. 

 
 
Ouderportaal 
 
Als u een berichtje naar de leerkracht van uw kind stuurt via het Ouderportaal, wilt u er dan 
rekening mee houden dat u dit bericht naar beide leerkrachten stuurt? (Mocht de groep van uw kind 
2 leerkrachten hebben) Zo voorkomen we dat het bericht niet aankomt of bij de leerkracht die op 
dat moment niet werkt. 
Bedankt namens het team! 

 

DECEMBER  

Vrijdag 4 december Sinterklaasviering. Tot 13.30 uur school! 

Maandag 7 december 10 minuten gesprekken optioneel 

Dinsdag 8 december  MR-vergadering. Start digitaal om 20.00 uur 

Vrijdag 18 december Kerstontbijt. Tot 12.00 uur school! 

Maandag 21 december t/m  
vrijdag 1 januari 

Kerstvakantie 



Ouderenquête 
 
In oktober heeft u de ouderenquête in kunnen vullen. De resultaten van de enquête zijn in de 
Medezeggenschapsraad besproken. Hieronder een kort verslag van deze bespreking.  
Notulen van deze MR vergadering kunt u terugvinden op de website: https://bsdetalisman.nl/mr  
 
Enkele uitkomsten: 

- De uitnodiging om de ouderenquête in te vullen, is naar 767 e-mailadressen gestuurd 
- De enquête is 192 keer ingevuld, dit is een responspercentage van 25% 
- Omgerekend naar aantal gezinnen, wordt het responspercentage geschat op ongeveer 40% 

en dat is voldoende om conclusies uit te mogen trekken. 
 
Onderwerpen die in de enquête aan bod komen zijn:  

- Sfeer op school 
- Brede ontwikkeling 
- De lessen, ondersteuning en afstemming, 
- Informatie, communicatie en partnerschap, 
- Sociale veiligheid 
- Open vragen over sterke kanten en verbeterpunten 

 
Op alle gebieden zijn de scores die ouders geven ruim voldoende tot goed. In totaal wordt de school 
beoordeeld met een 8.3 en zou het merendeel van de respondenten de Talisman aanraden aan 
andere ouders.  
 
Hoewel de resultaten nog verder geanalyseerd zullen worden in het team, vallen in grote lijnen al 
een aantal dingen op. Zo lijken er - buiten Corona - geen grote thema’s te spelen. Dit is een groot 
verschil met een aantal jaar geleden. De aanbevelingen die worden gedaan, betreffen vooral 
individuele vragen en hebben veelal betrekking op passend onderwijs. Het team ziet dat de 
communicatie en informatievoorziening rondom individuele leerlingen een aandachtspunt is. 
Ouders zouden meer en vaker op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkeling van hun 
kind. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid, dit jaar ook in combinatie met drukte bij het halen en 
brengen met het oog op de Coronamaatregelen, vaker genoemd. Andere punten die een aantal keer 
terugkomen zijn: meer mogelijkheden tot bewegend leren, inclusiviteit, genderneutraliteit en 
hedendaags onderwijs, hoeveelheid en inhoud/vorm traktaties en een continurooster. 
 
Als duidelijk sterke kant komt het team en de sfeer binnen de school naar voren. Ouders geven aan 
zich welkom te voelen op school, blij te zijn met de samenstelling van het team en de stabiliteit en 
de betrokkenheid te waarderen. Ook wordt de communicatie genoemd als sterke kant van de 
school. 
Heeft u een individuele vraag of wilt u iets bespreken? Neemt u dan contact op met de leerkracht 
van uw kind. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://bsdetalisman.nl/mr


 
Sinterklaas op de Talisman en de laatste informatie voor vrijdag 4 december 
 
Sinterklaas is alweer een tijdje in ons land en dat is te zien op De Talisman! De Babbelhof is 
omgetoverd tot de slaapkamer van Sinterklaas met een mooi hemelbed, stapelbedden voor de 
pieten en zelfs een badkamer. De burgemeesters mogen ook niet ontbreken en hangen in fotolijstjes 
aan de muur. Ook is er op het plein een plekje gemaakt voor het paard Ozosnel. 

 
Wij volgen al enkele jaren het NTR Sinterklaasjournaal. Hier vinden wij het als school belangrijk om 
mee te gaan in de nieuwe ontwikkelingen rondom de pieten en hebben we de afgelopen jaren 
verschillende aanpassingen gedaan. Sinterklaas bezoekt vrijdag 4 december dan ook met 
roetveegpiet(en) onze school.  

 
Dit jaar hebben we er ook voor gekozen om te werken met de lespakketten van de NTR voor de 
groepen 1 t/m 5. Zo hangt er in de klas de kaart van Nederland, omdat het niet helemaal duidelijk 
was waar Sinterklaas nou aan zou komen en hebben we vorige week met Sinterklaas een bingo 
gespeeld via het Digibord! Ook kijken we dagelijks het Sinterklaasjournaal terug. 

 
Op vrijdag 4 december komt Sinterklaas De Talisman bezoeken. De kinderen gaan op de manier naar 

binnen zoals we de afgelopen maanden gewend zijn. De kleuters gaan om 8.20 uur met de eigen 

leerkracht naar binnen. Groep 3 t/m 8 gaat om 8.25 uur via de eigen ingang naar binnen. Er is geen 

gezamenlijke aankomst op het plein. We verzoeken jullie dan ook om zo snel mogelijk weer te 

vertrekken, zodat we drukte kunnen vermijden.  

De school is om 13.30 uur uit en de kinderen hebben vrijdag continurooster. Dit is al eerder 

gecommuniceerd in het Talismanbulletin. Dit betekent dat alle kinderen vrijdag iets te eten voor de 

kleine pauze, een eigen lunch en drinken mee moeten nemen.  

We hebben dit jaar enorm veel gesponsord gekregen voor de Sinterklaas periode: 

- De Albert Heijn heeft onze bingocadeaus gesponsord. De kinderen hebben een mandarijn 

gekregen. 

- De groepen 3 gaan aankomende dinsdag naar het huis van Sinterklaas. Wij willen Nik 

Walther (vader van Elise in groep 6JE en van Florine in 1-2M) bedanken voor het sponsoren van de 

entreekaartjes voor het Sinterklaashuis in Eindhoven.  

- Wij willen de ouders van Raphael Ivanov en de ouders van Pierre Samarkanov (uit 1-2C) bedanken. 

Dankzij hen hebben we nieuwe versiering voor de school en het schoolplein kunnen aanschaffen die 

weer helemaal van deze tijd is.  

- Dédé Dance heeft gratis Sinterklaas danslessen beschikbaar gesteld voor onze school. Hierdoor 

hebben alle kinderen een leuke Sinterklaasdans geleerd. 



 

 
 

Wij wensen jullie een hele fijne Sinterklaasperiode toe! 

Groetjes de Sinterklaascommissie 



Sponsoring boeken Kinderboekenweek 
 

Tijdens de afgelopen Kinderboekenweek mochten de kinderen 
steeds ‘een duit in het zakje doen’ als ze een boek hadden 
uitgelezen. Op deze manier konden ze steeds meer dukaten 
sparen en kreeg het leesplezier een flinke boost. Een ouder 
was zo sympathiek om de gespaarde munten om te zetten in 
echte leesboeken. Elk parallel mocht een boek uitkiezen! Graag 
willen wij jullie via deze weg nogmaals bedanken voor dit 
geweldig gebaar. En ook natuurlijk de kinderen, omdat ze zo 
ontzettend hun best hebben gedaan met het lezen. Super! 
 
 

 
 


