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1e rapport gaat mee
Koekendag

Gelukkig nieuwjaar!
We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad met gezellige
feestdagen en lekker heeft uitgerust. Wij hebben weer zin om te starten en
om van 2019 een onvergetelijk, leerzaam en sfeervol jaar te maken samen
met de kinderen. Dat wensen we ieder van jullie toe.
Afscheid juf Mijke
We hebben voor de kerstvakantie afscheid moeten nemen van onze kanjer, juf Mijke.
We wensen haar heel veel geluk en plezier met haar liefde in Nijmegen. De kinderen
van groep 8 zijn dit jaar al fijn gestart met juf Ingrid en Ingrid heeft alle ouders deze
week de gelegenheid gegeven om alvast kennis te maken. We wensen de kinderen
én Ingrid heel veel plezier in 2019.
Ouderavond georganiseerd door de MR (Medezeggenschapsraad)
Op 16 januari organiseert de MR een ouderavond over de 21e eeuwse
vaardigheden, specifiek gericht op ICT. Denk hierbij aan ICT- basisvaardigheden,
mediawijsheid, computational thinking en informatie vaardigheden.
De aanschaf van Chromebooks in de groepen 6, 7 en 8 bieden ons nu nog betere
mogelijkheden om daar vorm aan te geven.
U bent van harte welkom van 20.00u tot ongeveer 21.30u om mee te denken/praten
over deze vaardigheden die de kinderen aangeboden krijgen bij ons op school.
Ben je erbij? Stuur een mailtje naar talisman@skpo.nl of geef je op aan de balie in de
Babbelhof. Zie onderstaande flyer.
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OUDERAVOND
Digitalisering van het onderwijs
Woensdag 16 januari om 20.00 uur

Op woensdag 16 januari organiseren de M.R. en het team van de
Talisman een interactieve ouderavond over het thema
Digitalisering van het onderwijs. Wat is het doel van de computers
in de school? Hoe gaat de toekomst van uw kinderen en ons
onderwijs eruit zien? Laat u informeren, ervaar zelf in de
praktijk, denk en praat met ons mee!
Ben je erbij? Stuur een mailtje naar talisman@skpo.nl of geef je op
aan de balie in de Babbelhof.
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Herhaald bericht 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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Voorleesontbijt
Het Nationale Voorleesontbijt 2019 vindt
plaats op woensdag 23 januari.
Met deze duizenden voorleesontbijten op
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen,
bibliotheken en scholen in het gehele land
gaat de 16de editie van De Nationale
Voorleesdagen van start.
De Talisman doet hier ook aan mee!
De kinderen mogen in hun pyjama (met
knuffel) naar school komen.
Zij nemen zelf hun ontbijtje mee. Vergeet niet
om drinken mee te geven.
De leerkracht (of iemand die is uitgenodigd)
gaat tijdens het gezamenlijke ontbijt
voorlezen. Het voorleesontbijt duurt tot
ongeveer 9 uur.

Voorleestips
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Uitnodigingen
Graag maken wij u er op attent dat een kinderfeestje een buitenschoolse activiteit is,
daarom vragen wij u ook om het uitdelen van de uitnodigingen niet in de klas te
doen.
Vrijwilligers gezocht
Humanitas Wel Thuis-gezinnen zoeken vrijwillige superhelden!
Gezinnen die deelnemen aan het project Wel Thuis worden begeleid door een
professional binnen de jeugdzorg. Professionals werken in deze gezinnen aan de
veiligheid- of ontwikkelingsbedreiging van een kind. Zij hebben hierin de regie.
Als vrijwilliger ondersteun je het gezin wekelijks zonder oordeel vanuit
gelijkwaardigheid. Je wordt een maatje voor het gezin door bijvoorbeeld een
luisterend oor te bieden, samen activiteiten te ondernemen, mee te gaan naar
afspraken en/of structuur aan te brengen.
Als vrijwilliger…
* bouw je een vertrouwensband op met het gezin.
* versterk je de eigen kracht van de gezinsleden.
* bied je praktische en emotionele ondersteuning aan het gezin.
* help je het gezin hun eigen netwerk te versterken en te benutten en/of
* stimuleer je gezinsleden om eigen oplossingen te bedenken en te realiseren. Zodat
het in de toekomst zelfstandig(er) kan functioneren.
Wij vragen…
· Tijd en aandacht (minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar, gedurende één jaar)
· Ervaring in het opvoeden van kinderen
· Levenservaring en een stevige persoonlijkheid
· Respect voor de waarden en normen van het gezin
· Stressbestendigheid, flexibiliteit en creativiteit
· Een verklaring omtrent gedrag (VOG)
Wij bieden…
· Uitdagend, leuk en interessant vrijwilligerswerk
· Een voorbereidende training
· Professionele begeleiding door de coördinator van
Humanitas
· Terugkombijeenkomsten met collega-vrijwilligers
· Interessante themabijeenkomsten
· Onkostenvergoeding
Interesse? Wij zoeken vrijwilligers Eindhoven en de regio. Stuur je reactie naar
m.cardol@humanitas.nl. Heb je eerst nog een vraag? Bel dan gerust met coördinator
Marisse Cardol, Tel. 06-83811067.
Herintreders en personen die ervaring willen opdoen in de jeugdzorg zijn van harte
welkom, minimale leeftijd is 25 jaar.
www.humanitas.nl/eindhoven/wt
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