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DECEMBER
Woensdag 16 december

Schoolsluiting

Maandag 21 december t/m
vrijdag 1 januari
Maandag 4 januari t/m
vrijdag 15 januari
Maandag 18 januari

Kerstvakantie

Woensdag 20 januari

Voorleesontbijt

Vrijdag 22 januari

Kleuters (groep 1-2) vrij

Vrijdag 22 januari

Creamiddag groep 5-6

Thuisonderwijs
School weer open?

Corona update
Het is dus definitief, we moeten onze deuren sluiten tot en met in ieder geval zondag 17 januari. Iets
wat we eigenlijk niet willen, maar de urgentie is duidelijk.
Met gemengde gevoelens gaan we deze weken in. We vinden het jammer dat we de gezellige week
naar de kerstvakantie toe moeten missen met de kinderen en we verzorgen natuurlijk veel liever live
onderwijs. Maar het is onvermijdelijk en ook wij merkten dat besmettingen onder ouders,
leerkrachten en kinderen opliepen. Hieronder geven we u de belangrijkste informatie over
thuisonderwijs en noodopvang.
Thuisonderwijs:
Onze leerkrachten hebben gisteren en vandaag al hard gewerkt om te zorgen dat de kinderen morgen
direct aan de slag kunnen met thuiswerk. Het thuiswerk voor de kerstvakantie zal vooral gericht zijn
op maakwerk. Na de kerstvakantie wordt dit aangevuld met instructies. Vanaf morgen is de leerkracht
iedere werkdag tot 15.00 uur bereikbaar voor vragen van de kinderen en van u als ouder.
Vrijdag 18 december zouden de kinderen in de ochtend een kerstviering hebben, we hebben daarom
die vrijdagochtend een alternatief kerst-programma. Voor de kinderen hebben we een kerstverhaal
waarvan jullie de link nog ontvangen. Ook hebben alle kinderen een strook mee naar huis gekregen
waarmee ze een kerstkaart kunnen maken om te bezorgen aan iemand in de wijk die dit goed kan
gebruiken. De leerkrachten zullen de vrijdag gebruiken om het thuisonderwijs van de week na de
kerstvakantie goed voor te bereiden.
Houd goed het ouderportaal in de gaten, waarin de leerkracht zal communiceren over het thuiswerk.
Mocht het ouderportaal overbelast zijn, dan ontvangt u de informatie per mail.
U kunt de kinderen helpen bij het thuiswerk, dat is hartstikke fijn. Zeker in de bovenbouw kunnen
kinderen juist ook de leerkracht benaderen voor vragen. Op die manier willen we u als ouder
ontlasten. Wen kinderen dus aan om de leerkracht om hulp te vragen.
Alle kinderen van groep 6 t/m 8 hebben vandaag hun Chromebook inclusief handleiding (deze
handleiding is ook na te lezen in de digitale boekenkast op het Ouderportaal) al mee naar huis
gekregen. De kinderen van groep 4 en 5 die thuis geen device hebben, kunnen een Chromebook van
school lenen. Neem hiervoor eerst contact op met de leerkracht dan zorgen wij ervoor dat deze vanaf
morgen 8.30 uur opgehaald kunnen worden.

Noodopvang:
Op school verzorgen we noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. We vragen met
klem om kritisch te kijken naar uw eigen opvang mogelijkheden en alleen een beroep te doen op deze
opvang indien het echt niet anders kan, zeker als er maar 1 ouder onder een cruciaal beroep valt.
Tijdens de noodopvang wordt er op school geen les aan de kinderen gegeven. Zij doen dan mee in de
digitale leeromgeving van hun groep. Deze kinderen verzamelen om 8.30 u. op het schoolplein en
nemen hun Chromebook, planning en materialen mee naar school.
U kunt noodopvang vanaf nu aanvragen door te mailen naar Jacqueline Reijs; j.reijs@skpo.nl. Geef
in de mail aan om welke leerling(en) het gaat, welke dagen en wat het beroep is van u en uw
partner. Wij willen u vragen om niet in de kerstvakantie te mailen zodat het voor ons team ook echt
vakantie kan zijn. Stuur daarom verzoeken voor na de kerstvakantie vóór vrijdag 18 december of na
maandag 4 januari aan Jacqueline.
Wij wensen iedereen toch hele fijne feestdagen toe en blijf gezond!

Communicatie en privacy
Communicatie en privacy
Eén van de uitdagingen waar de Talisman zich door de huidige Coronamaatregelen voor gesteld ziet,
is een goede communicatie.
Momenteel is het voor leerkrachten en ouders niet zo gemakkelijk om elkaar even te spreken. Als
ouder kun je de school niet in. Niet alles leent zich voor een berichtje via het ouderportaal en
leerkrachten zijn niet altijd telefonisch te bereiken.
Toch hechten veel ouders aan duidelijke communicatie. Dit blijkt onder meer uit de feedback die we
uit de ouderenquête hebben ontvangen.
De Talisman doet veel moeite om zorgvuldig en voldoende te communiceren en informeren. Hierbij
speelt ook de privacy een belangrijke rol.
Daarom zetten we hieronder het één en ander op een rijtje:
Telefoon
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag staat onze telefoon bij geen gehoor doorgeschakeld
naar het nummer van Jacqueline Reijs. Het kan dan iets langer duren maar de telefoon wordt zeker
beantwoord. Op vrijdag zullen mensen die op dat moment geen klas hebben de telefoon in de gaten
houden.
Ouderportaal
In principe loopt alle communicatie vanuit de groepen via ons ouderportaal. Belangrijke informatie
wordt via dit medium gedeeld. Daarnaast delen leerkrachten ook fotoalbums of andere leuke
wetenswaardigheden. Juist in deze tijd is het een leuke manier om voor ouders inzichtelijk te maken
wat er binnen de school speelt. Alleen foto’s van kinderen van ouders die hiervoor toestemming
hebben gegeven worden geplaatst.
Aan het einde van dit schooljaar zullen de fotoalbums worden verwijderd.
Andere media
Af toe zullen teamleden ook gebruik maken van andere media om informatie met u te delen. Zo is het
bijvoorbeeld niet mogelijk om filmpjes te delen via ons ouderportaal. Leerkrachten zullen dit altijd
doen via afgeschermde links. Uiteraard wordt ook hier zorgvuldig gekeken welke leerlingen
toestemming hebben om afgebeeld te worden. Kinderen waarvoor die toestemming niet geldt zullen
niet gefotografeerd of gefilmd worden.

Toestemming
Bij het ingaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of bij het aanmelden op
onze school hebben alle ouders een formulier ingevuld waarop al dan niet toestemming wordt
gegeven voor het uitwisselen van informatie en gebruik van foto’s. Deze voorkeuren kunt u op ieder
moment laten aanpassen. U kunt hierover contact opnemen met Jacqueline Reijs van de
administratie. Zoals gezegd stellen wij alles in het werk om zorgvuldig te zijn in onze berichtgeving.
Toch kan het zijn dat we een keer een foutje maken. Dit gebeurt dan niet met opzet. Het is voor
leerkrachten best een klus om met alle voorkeuren rekening te houden. Betreft dit uw kind, geef dit
dan aan bij de groepsleerkracht.

Kerstviering
Vandaag genoten de kinderen van een heel gezellig Kerstontbijt met een feestelijk tintje. Het was
een knusse afsluiting in kerstsfeer. Dank voor jullie flexibiliteit en begrip.

Fijne feestdagen
(maak er iets van) en de beste
wensen voor een mooi 2021!
De kerstcommissie

Sinterklaas op de Talisman
Wat was het een fijn feest! Iedereen heeft weer mogen genieten van Sinterklaas en zijn Pieten.
Optredens, surprises, cadeautjes… het was een heerlijke dag!

Expo fotografie door de leerlingen van groep 7.
4 januari tot en met 23 januari 2021 op de begane grond van het CKE (deze data zullen aangepast
gaan worden)
De afgelopen weken hebben de groepen 7 les gehad van een docent van het CKE. Dit keer was dat
fotografie les.
De leerlingen van groep 7 zijn in 4 lessen op zoek geweest naar hun identiteit. Met behulp van
fotografie hebben ze onderzocht hoe ze hun zelfbeeld, droombeeld en toekomstbeeld in 1 foto
kunnen verenigen.
Fotografie is meer dan alleen op een knop drukken. Met fotografie kun je reflecteren, fantaseren en
dromen. Je kunt de camera gebruiken om jouw persoonlijke verhaal te vertellen.
Vanuit het concept van de fotoserie van Adde Adesokan hebben de leerlingen met elkaars hulp een
eigen drieluik samengesteld en deze is te zien in deze expositie bij CKE.
U kunt de expo tijdens openingstijden gratis bezoeken. En alle ouders met leerlingen komen
natuurlijk ook kijken naar het mooie resultaat.
Dit project is onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in opdracht van CultuurStation

Nieuws van de Bibliotheek

Pleegzorginformatieavond in Eindhoven
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook
pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun
netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg naar een
(bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin.
Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Eindhoven. Heb jij weleens nagedacht of
pleegzorg iets is voor jou?

Pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg
Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, organiseert Combinatie Jeugdzorg op maandag
11 januari 2021 van 20.00 tot 22.00 uur een pleegzorginformatieavond bij Combinatie Jeugdzorg,
Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Tijdens deze avond worden alle kanten van pleegzorg op een heldere
en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder uit de regio over de eigen
ervaringen.

Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor deze informatieavond kan via (040) 245 1945 of
pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kun je via dit nummer of e-mailadres een informatiepakket
over pleegzorg aanvragen.

Meer weten over pleegzorg?
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg,
inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

