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Onderwijsactie 31 januari 
 
Ook wij maken ons zorgen over het lerarentekort nu en in de toekomst. 
Het komt al te vaak voor dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden, omdat er geen vervanging 
is bij ziekte. De afgelopen weken zijn er ook op onze school een aantal leerkrachten afwezig geweest 
(zelfs vervangers waren ziek) en hebben collega’s die buiten de klas werken (Henk, Angelique, 
Kuintje, Sanne C, Ebru, Cris, Debra, Marlies) ingevallen in een aantal klassen. 
Het vervangen kost ons echter steeds meer kunst- en vliegwerk. Ook wij vrezen dat we binnenkort de 
keuze moeten maken om een klas naar huis te sturen en dat is het laatste wat we willen. 
 
Aanstaande 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. 
 
 
 
 
 
  

JANUARI  

Maandag 27 januari Adviesgesprekken groep 8 

Dinsdag 28 januari Adviesgesprekken groep 8 

Dinsdag 28 januari Inloopochtend van 8.30 u. tot 8.50 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 gaat mee met 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. U heeft hiervoor een uitnodiging gehad. 

Donderdag 6 februari 10-minutengesrpekken. U heeft hiervoor een uitnodiging gehad. 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het programma van de actiedag; 
9.00u- 9.30u verzamelen op het Stadhuisplein 
9.30u Tocht vanaf het Stadhuisplein ( met een kleine omweg) naar het Parktheater 
10.15u Spreker, lunch en werksessies 

 
 
Carnaval op de Talisman 
 
Hulpouders gezocht! 
Op vrijdagochtend 21 februari vindt weer het gezelligste feest van het jaar plaats op de Talisman, 
Carnaval! Wij zijn voor deze ochtend nog op zoek naar ouders die mee willen helpen met 
bijvoorbeeld ranja uitdelen of het verkeer regelen tijdens de optocht. Alle hulp is welkom! Bij 
interesse, stuur een berichtje naar s.aben@skpo.nl. 

 
Carnavals-kleding-ruil-beurs 
Dit jaar organiseert de carnavalscommissie een carnavals-kleding-ruil-beurs. We roepen alle ouders 
(en kinderen) op om eens in de verkleedkist te duiken en te kijken of er mogelijk te kleine pakken, 
mutsen, pruiken, stropdassen tussen zitten waar je een ander blij mee zou willen maken.  
Op dinsdag 4 februari en op woensdag ochtend 5 februari kunt u Carnavalskleding voor kinderen 
inleveren in de Babbelhof bij de balie. 
Op woensdag 5 februari vanaf 12.30u uur kunt u, met uw kind(eren), in onze rekken komen kijken of 
er een leuk en passend pak voor uw kind bij zit. 
Zorg bij complete outfits dat losse onderdelen aan het pak vast zitten of biedt het outfit in een tas 
aan. 

 
Wijziging carnavalsoptocht  
Let op! De carnavalsoptocht zal dit jaar eerder starten dan voorgaande jaren (tussen 10.15u en 
10.30u). Meer info hierover in het volgende talismanbulletin. 
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Bezoek van Sem in groep 7 
 
Sem Jansen kwam vandaag in alle groepen 7. Hij was uitgenodigd om te vertellen over hoe het is om 

transgender te zijn. Het was leuk en gezellig en we weten nu meer over hoe dat is en hoe dat voelt. 

We hebben veel geleerd en het was super interessant. Hij stelde zich voor en hij liet ook zien hoe hij 

er eerst uitzag en we hoorden hoe zijn stem klonk. Hij is een zanger en gitarist van beroep. We 

hebben veel nieuwe woorden geleerd zoals FTM, MTF, hormonen, testosteron en nog veel meer. We 

mochten alles vragen wat we wilden weten. Het was heel dapper dat hij het in de klassen durfde te 

zeggen. Vroeger durfde hij het niet en heeft het toch tegen zijn ouders gezegd, maar die hadden 

geen leuke reactie. Pas na 5 jaar vonden zijn ouders het goed. Dus nog dapperder dat hij het gezegd 

heeft. Vroeger voelde hij zich niet goed in zijn vel, maar nu gelukkig wel! 

Sam en Morris 

 
 

Stichting Het Amuletje 

Gezonde lunch tijdens het overblijven 

Regelmatig krijgen we vragen over wat er wel en niet is toegestaan tijdens de overblijflunch. Hierom 
lichten we dit graag even toe: 
Een aantal jaren geleden is De Talisman gestart met het project Ga voor Gezond. Tijdens dit project is 
afgesproken dat er op school gezond wordt geluncht, waarbij bewust wordt omgegaan met afval en 
milieu. Kort gezegd houdt dit in dat kinderen alleen gezonde, niet-voorverpakte etenswaren 
meenemen.  Wat mag bijvoorbeeld wel of niet: 
Wel: 

 Brood of bolletjes met beleg naar keuze 

 Fruit of groente 

 Vers bereide yoghurt 

 Een salade in een afgesloten bakje 

 Een wrap 

Niet: 

 Koek of snoep 

 Chips 

 Pizzapunten 

 Pannenkoeken 

 Eierkoeken 

 Ontbijtkoek 

 Worstenbroodjes 

 Voorverpakte etenswaren 

Bij twijfel of vragen kunnen ouders vanzelfsprekend contact opnemen met de Overblijfcoördinatrice. 
De kinderen hoeven voor het overblijven geen drinken mee te nemen. Bij het overblijven wordt hen 
melk en/of water en een stukje fruit aangeboden.  

 
 
 



Gezocht! 
 
Het uitgangspunt van overblijven op de Talisman is om kinderen in een veilige en vertrouwde 
omgeving te laten eten en spelen onder begeleiding van één of meerdere vrijwilligers. Om dit te 
kunnen blijven garanderen hebben we dringend (nieuwe) overblijfkrachten nodig. 
Wij willen u ouders/verzorgers dan ook vragen om ons één keer per week tussen de middag te 
komen helpen. Hier staat een vrijwilligersbijdrage tegenover. Ook opa’s en oma’s, andere 
familieleden of kennissen zijn van harte welkom. 
 
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator Ien Vercauteren ( 06-36448403). 
Alvast hartelijk dank. 
Stichting Het Amuletje 

 
 

 
“Maar ik wíl niet in het wagentje zitten! Ik wil stááááán!”  
 
Pfffff…. Boodschappen doen met je kinderen is soms best een opgave, vooral wanneer je kind zich 

gaat vervelen. Want voor kinderen is boodschappen doen ook niet 
gemakkelijk. Voor hen duurt het vaak lang en is het saai.  
 
Ook zijn in winkels vaak aantrekkelijke dingen precies op ooghoogte 
van kinderen geplaatst. Kinderen kunnen dan gaan zeuren, 
voortdurend vragen of ze iets mogen hebben, dingen gaan aanraken 
zonder toestemming, rennen in de gangpaden en weglopen.  
 
Maar met de juiste tips en door rekening te houden met je kind, 
bijvoorbeeld door het winkelen niet te lang te laten duren, lukt het 

écht om samen op een gezellige manier boodschappen te doen.  
 
Wil je wat tips of uitgebreider stil staan bij dit onderwerp?  
 
Naast deze praktische tips kunt je natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij terecht.  
 
Je kunt me altijd bellen of aanspreken. 
 
Tot ziens, 
 
Laila Bouayachi 
06 20478620  
l.bouayachi@lumenswerkt.nl  
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