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Onderwijsactie 31 januari 
 

Vorige week zijn de directies van de 36 SKPO-scholen in Eindhoven en Son & Breugel bij elkaar 
gekomen om te overleggen over het lerarentekort. Door het lerarentekort komt de continuïteit en de 
kwaliteit van ons onderwijs in gevaar. Het komt al te vaak voor dat kinderen naar huis gestuurd 
moeten worden, omdat er geen vervanging is bij ziekte.  
Op vrijdag 31 januari wordt een gezamenlijke SKPO-actie georganiseerd die aandacht vraagt voor 
deze problematiek. Deze actiedag sluit aan bij de landelijke stakingsdagen die op donderdag 30 
januari en 31 januari gepland zijn. De leerkrachten van de Talisman sluiten zich aan bij de stakingsdag 
op 31 januari en doen mee met de actiedag van de SKPO. Die dag is er geen school voor de kinderen. 
Op donderdag 30 januari staken er geen leerkrachten van de Talisman en gaan de lessen gewoon 
door. 
De exacte invulling van de actiedag krijgt u in het volgende Talismanbulletin te lezen. 
 
 
 
 

JANUARI  

Vrijdag 17 januari Koekendag 

Vrijdag 17 januari Creamiddag groep 7-8 

Woensdag 22 januari Thema ochtend over lezen voor ouders van groep 3 start om 8.30 u. 

Woensdag 22 januari  Voorleesontbijt 

Vrijdag 24 januari Kleutervrije vrijdag 

Vrijdag 24 januari Creamiddag groep 3-4 

Maandag 27 januari Adviesgesprekken groep 8 

Dinsdag 28 januari Adviesgesprekken groep 8 

Dinsdag 28 januari Inloopochtend van 8.30 u. tot 9.00 u. 

Dinsdag 28 januari Voorleesactiviteit om 15.00 uur voor kinderen van 2-7 jaar én ouders in de 
speelzaal door Anke Ansems (onze mediacoach) 

Woensdag 29 januari Voorleesactiviteit om 12.30 uur voor kinderen van 2-7 jaar én ouders in de 
speelzaal door Anke Ansems (onze mediacoach) 

Donderdag 30 januari Rapport groep 1 t/m 7 (gewijzigd i.v.m. staking op vrijdag 31 januari) 

Vrijdag 31 januari Stakingsdag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

  

FEBRUARI  

Maandag 3 februari  Studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

Dinsdag 4 februari  10-minutengesprekken 

Donderdag 6 februari 10-minutengesrpekken 

Donderdag 6 februari  Open podium groepen; 1-2MM, 4N, 5M, 7S, 8I. 

Vrijdag 7 februari Open podium groepen; 3N, 4VD, 6JE, 7L en 8E. 



  

 
Wisseling leerkrachten 
 
Bart Thijs gaat het zwangerschapsverlof van Anne Clout in gr A invullen. Dit betekent dat iemand 
anders zijn huidige taken gaat over nemen. 
Na de carnavalsvakantie staat Eveline Driedonks op maandag in groep 1-2 K en op dinsdag gaat ze 
extra ondersteuning  bieden in de kleutergroepen. Eveline vervangt op dit moment in groep 1-2 SS. 
Fiona Morgenster staat vanaf 10 feb. op dinsdag in groep 3D en op woensdag in groep 3A. Fiona 
heeft vorig schooljaar een jaar als Leerkracht in opleiding bij ons in groep 3 gewerkt.  

 
 
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 

mailto:a.lenders@skpo.nl


De Nationale Voorleesdagen 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Ieder jaar in januari worden de Nationale Voorleesdagen georganiseerd. De prentenboeken top 10 
staat centraal. De hoofdrol is voor het prentenboek van het jaar, ‘Moppereend’. Geniet samen van 
voorlezen: het leukste moment van de dag! Zeker met deze prachtige prentenboeken. 
  

 

 
 
Op dinsdag 28 januari om 15.00 uur en woensdag 29 januari om 12.30 uur leest mediacoach Anke 
Ansems het Prentenboek van het jaar voor op De Talisman. Alle kinderen van 2 tot 7 jaar zijn met 
hun ouders/verzorgers van harte welkom om te komen luisteren naar dit mooie verhaal over 
Moppereend. Waar?  In het speellokaal.  
   
Tips: 

 Kijk op de speciale webpagina De Nationale Voorleesdagen op 
www.bibliotheekeindhoven.nl 
Daar vind je liedjes, filmpjes en voorleestips, om thuis te lezen, te zingen en te spelen.  

 Kom naar Muziektheater De Mopperwolk op woensdag 22 januari 2020 in de bibliotheek 

Waalre. Voor kinderen vanaf 2 jaar. Reserveren aanbevolen: www.bibliotheekeindhoven.nl 

 Kom naar Kindertheater Stinkie Hond op zondag 26 januari 2020 in de Bibliotheek 

Eindhoven. Voor kinderen vanaf 2 jaar. Reserveren aanbevolen: 

www.bibliotheekeindhoven.nl 

 

Let op: reserveer zowel voor jezelf als voor je kind(eren) een ticket. 
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