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JANUARI
Vanaf maandag 4 januari

Thuisonderwijs

Woensdag 20 januari

Voorleesontbijt

Vrijdag 22 januari
Maandag 25 januari

Kleuters (groep 1-2) vrij,
noodopvang kleuters gaat door
Scholen weer open?

Donderdag 28 januari

MR-vergadering 20.00 u. (digitaal)

Vrijdag 29 januari

Creamiddag groep 7-8

FEBRUARI
Donderdag 4 februari

Studiedag vervalt als de scholen open zijn

Maandag 8 februari

Adviesgesprekken groep 8

Maandag 9 februari

Adviesgesprekken groep 8

Donderdag 11 februari

Rapport mee groep 1 t/m 7

Vrijdag 12 februari

Middag vrij vanaf 12.00 uur

Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari

Voorjaarsvakantie

Dinsdag 23 februari

Rapportgesprekken

Donderdag 25 februari

Rapportgesprekken

Corona update
In spanning zaten we allemaal voor de buis dinsdagavond, want wanneer mogen we nou weer echt
open?! Vanwege de veiligheid wordt het openen van het basisonderwijs in ieder geval met een week
verlengd, maar misschien wordt dit langer. We hopen dat we onze leerlingen op maandag 25 januari
weer mogen ontvangen op een manier die veilig is voor iedereen.
We hebben met de leerkrachten het thuisonderwijs geëvalueerd en we gaan het op dezelfde manier
voortzetten in de komende week. Alle kinderen nemen actief deel aan de lessen en de
contactmomenten!

Noodopvang
Wij blijven de noodopvang organiseren op werkdagen van ouders met vitale beroepen.
Deze opvang kunt u voortaan aanvragen via onderstaande link.
De aanvragen na vandaag 17.00 uur zullen maandag behandeld worden.
Wilt u afmeldingen op tijd aan ons doorgeven.
https://forms.gle/b28TkaaUPRte8FFx7

Rapporten en cito-toetsen
Volgens de reguliere jaarplanning zouden we deze week starten met het afnemen van de cito-toetsen.
Nu we langer dichtblijven, stellen we dit uit totdat we weer onderwijs in de klas mogen verzorgen.
We vinden het wel belangrijk om u goed te blijven informeren over de ontwikkeling van uw kind en
kiezen er daarom voor om toch voor de Carnavalsvakantie het rapport mee te geven, namelijk op
donderdag 11 februari. Dit rapport zal bestaan uit de gegevens van de methodetoetsen die we voor
de kerstvakantie hebben verzameld, de toetsgegevens van de cito-toetsen die we vanaf het openen
van de school hebben af kunnen nemen en ook een portfoliodeel. In dit portfoliodeel geven de
kinderen aan wat de ontwikkeling van hen is geweest en ze ondersteunen dit met twee bewijsstukken.
We willen namelijk graag dat het rapport meer is dan een weergave van toetsen, dat het voor een
deel ook door de kinderen wordt aangevuld met werk dat de eigen groei zichtbaar maakt.
Indien we niet alle cito-toetsen hebben kunnen afnemen, ontvangt u later van ons een compleet
overzicht daarvan als aanvulling op het rapport.
De rapportgesprekken zijn direct na de Carnavalsvakantie op dinsdag 23 en donderdag 25 februari en
zullen via teams plaatsvinden.

Studiedag 4 februari vervalt
Als de scholen weer open zijn, willen we graag zoveel mogelijk tijd doorbrengen met het verzorgen
van live onderwijs aan onze kinderen. We kiezen er daarom dan voor om de studiedag te laten
vervallen en de kinderen gewoon naar school te laten komen.

Advisering groepen 8
Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdagavond, hebben we een plan voor de advisering
van groep 8 opgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat ouders de kinderen tijdig kunnen aanmelden bij
het Voortgezet Onderwijs en we willen graag een zo compleet mogelijk beeld hebben van de kinderen.
We kennen de kinderen natuurlijk al vanaf groep 1 en we stellen de adviezen op samen met de groep
7 leerkracht van vorig jaar die de kinderen ook goed kent, de intern begeleider en de adjunct van de
bovenbouw. Naast de kenmerken van het kind en de methodetoetsen, zijn ook de Cito-toetsen een
belangrijk gegeven waar we naar kijken. Gelukkig zijn de leerkrachten van groep 8 allemaal voor de
kerstvakantie al begonnen met het afnemen van de Cito-toetsen. We missen alleen begrijpend lezen
nog als gegeven.
Daarom willen we graag in kleine groepjes de kinderen naar school laten komen om in alle rust en op
gepaste afstand van elkaar en de leerkracht, de toets te maken. U ontvangt hiervan een planning via
het ouderportaal. Op die manier hebben we een zo compleet mogelijk beeld van de groep 8 kinderen,
ondanks de Coronatijd.
De adviescommissie - bestaande uit groep 8 leerkrachten, groep 7 leerkrachten, intern begeleider,
adjunct-directeur en bij enkele kinderen Marlies als specialist begaafdheid – komt op woensdag 27
januari bij elkaar om de definitieve adviezen op te stellen.
Op maandag 8 februari en dinsdag 9 februari zijn de adviesgesprekken samen met de kinderen en de
ouders. Er is dan nog voldoende tijd tot de aanmeldweek van het Voortgezet onderwijs (deze is van 1
tot 5 maart).
We zijn ons er terdege van bewust dat het scenario dat we op 25 januari open mogen onzeker is. We
hopen dat we bovenstaande planning aan kunnen houden, maar we zijn hierin afhankelijk van de
landelijke maatregelen. Mocht er iets veranderen, dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Vertrek Kuintje als adjunct-directeur bovenbouw
Beste ouders en verzorgers,
'Difficult roads lead to beautiful destinations'
Deze tekst past zeker bij mijn beslissing om De Talisman te verlaten, want het gaat me aan het hart.
Ik laat een geweldig, gezellig en professioneel team achter om het onbekende tegemoet te gaan.
Toch zet ik de stap, omdat lesgeven op de Pabo (lerarenopleiding) altijd een droom van me is
geweest. Deze kans komt niet vaak voorbij, dus heb ik het met beide handen aangegrepen. Ik kijk er
enorm naar uit om onze toekomstige leerkrachten op te leiden en op die manier bij te dragen aan de
kwaliteit van het onderwijs.
Ik ben zeer dankbaar voor de fijne periode die ik op De Talisman heb gehad, voor de lessen die ik daar
heb mogen leren en voor het hartverwarmende contact met de kinderen en ouders.
Het is lastig om afscheid te nemen in een periode waarin contact haast niet mogelijk is, maar hierin
roeien we allemaal met de riemen die we hebben. Ik wil u bedanken voor de constructieve
samenwerking en wie weet tot ziens!
Warme groet, Kuintje Scheffers
Kuintje gaat ons per 1 februari verlaten. We gaan op zoek naar een nieuwe adjunct-directeur voor de
bovenbouw. In januari zullen we hiervoor een vacature uitzetten. Kuintje zal zorgen voor een goede
overdracht en totdat haar opvolger er is zullen we de taken verdelen onder de directie en leerkrachten
van de bovenbouw.

Vrolijk nieuws!
We feliciteren juffrouw Bichelle, want zij is op de laatste dag van 2020 bevallen van hun zoontje Ravi!
Alles gaat goed.

Schoolvervanger meester Maikel
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Maikel Dewinden, 27 jaar en sinds dit jaar wonend in
Eindhoven. Voordat ik in Eindhoven ben komen werken, heb ik een aantal
jaren gewerkt in de omgeving van Venlo en Roermond.
Naast mijn werk als leerkracht ben ik ook groepsles instructeur bij Fit for
Free. Ik geef daar de lessen zumba, grit, core training en af en toe een les
bodypump.
Daarnaast vind ik het erg leuk om te koken, wandelen met mijn 2 honden
of een terrasje te bezoeken.
Ik ben na de kerstvakantie gestart op de Talisman en zal 3 dagen
werkzaam zijn in groep 8 en de andere 2 dagen als schoolvervanger.
Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik het uiteraard graag!
Groetjes, Maikel Dewinden

Voorleesontbijt
Woensdag 20 januari is er een Nationaal Voorleesontbijt. De kinderen op de noodopvang mogen in
pyjama naar school komen en een ontbijtje meenemen.

De Nationale Voorleesdagen 2021
Van 20 tot en met 30 januari vinden De Nationale Voorleesdagen plaats. Aangezien deze tijdens de
lockdown plaatsvinden, wordt dit een andere editie dan anders.
Speciaal voor alle kindjes in Eindhoven leest burgemeester Jorritsma voor uit het prentenboek van
het jaar ‘Coco kan het!’. Dit doet hij via een livestream op woensdag 20 januari om 9.00 uur via de site
www.bibliotheekeindhoven.nl
Voor meer informatie over de voorleesdagen klik op onderstaande link;
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips/

Nieuws van de Bibliotheek
Ben je op zoek naar leerzame spelletjes, voorleesfilmpjes, leuke e-books of online lesmateriaal om
thuis mee aan de slag te gaan? De Bibliotheek heeft tips voor thuisblijvers, zie onderstaande link;
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-voor-thuisblijvers0.html

