
 
 

17-01-2022 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Allereerst nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.  Natuurlijk wensen we alle kinderen en ouders 
een gezond 2022 toe.  In de Coronajaren 2020 en 2021 is gezondheid vaak een onderwerp van gesprek 
geweest.  We hebben moeten leren leven met Corona en gezond blijven brengt heel wat maatregelen 
met zich mee.  Hopelijk wordt het komende jaar gewoon weer gezond.  
We wensen iedereen ook een stabiel en inspirerend nieuw jaar toe.  Doordat de kinderen te maken 
kregen met periodes dat de scholen dicht waren en nu soms groepen in quarantaine moeten, is 
continuïteit niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat we mogelijkheden blijven zoeken om 
het gehele schoolprogramma door te laten gaan.  Dat wordt in 2022 ook een hele klus en uitdaging. 
We willen weer een normaal schooljaar met de gezellige gezamenlijke activiteiten en dat de school 
ook weer open gaat voor de ouders.   
Voor mij persoonlijk is dat ook een grote wens, omdat het schooljaar 2021-2022 mijn laatste zal zijn. 
Op de laatste schooldag 22 juli,  wanneer de kinderen een stap gaan maken naar de nieuwe groep, ga 
ik ook starten aan een nieuwe periode, namelijk pensioen. Dat wordt wennen voor mij, want in bijna 
20 jaar heb ik een fantastische onderwijstijd op De Talisman gehad. Een fijne school om te werken en 
een school waar de kinderen graag naar toe gaan. In het voorjaar start de procedure voor het zoeken 
naar een nieuwe directeur.  
En nu maar hopen dat we dit schooljaar weer die gezellige, inspirerende school kunnen zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Hinsenveld 
 

 
   

 

 

 

JANUARI  

Maandag 17 januari Groep 1-2 start met thema Circus 

Maandag 17 januari Start toetsweek  

Vrijdag 21 januari Kleutervrije vrijdag.  

Vrijdag 21 januari Creamiddag groep 3-4. In eigen klas. 

Maandag 24 januari Adviesgesprekken groep 8 

Dinsdag 25 januari Adviesgesprekken groep 8 

Woensdag 26 januari Voorleesontbijt 

Vrijdag 28 januari Creamiddag groep 5-6. In eigen klas. 

  

FEBRUARI  

Dinsdag 1 februari MR vergadering. Start 20.00 uur. 

Vrijdag 4 februari Studiedag. Alle kinderen vrij. 



De Nationale Voorleesdagen 

De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van 26 januari tot en met 5 februari. Er wordt een 
Prentenboek Top 10 samengesteld, waarvan één boek het Prentenboek van het Jaar is. In 2022 is dat 
Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp.  

Op woensdag 26 januari is het voorleesontbijt en mogen de kinderen in hun pyjama met een zelf 
meegenomen ontbijtje naar school komen. De leerkracht zal deze ochtend de Nationale 
Voorleesdagen openen in de klas en een mooi boek voorlezen. 

De voordelen van voorlezen 
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