17-02-2022
FEBRUARI
Vrijdag 18 februari

Rapport mee groep 1 t/m 7

Maandag 21 en dinsdag 22 februari

10-minutengesprekken (fysiek op school)

Vrijdag 25 februari

Open podium groep 1-2 Carnaval (gewijzigd)

Vrijdag 25 februari

Optocht start om 11.11 uur.
Tot 12.00 uur school. Middag alle kinderen vrij.
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart Voorjaarsvakantie
MAART
Maandag 14 maart

Groep 1-2 thema kunst

Vrijdag 25 maart

Groep 1-2 kleutervrije vrijdag

Maandag 28 maart t/m
vrijdag 1 april
Maandag 4 april

Cultuurweek
Groep 1-2 thema Pasen

Corona-update
Beste ouders,
Afgelopen dinsdag is er een persconferentie geweest over de nieuwe coronamaatregelen.
De meeste versoepelingen die geldend zijn voor het primair onderwijs gaan in op 25 februari en
hebben voor komende week nog geen invloed op ons onderwijs.
Volgende week informeren we u graag over de versoepelingen die we na de carnavalsvakantie door
kunnen voeren.
Waar we heel blij om zijn is dat per 18 februari de quarantainetijd bij een positieve test, verkort is
naar 5 dagen.
Heeft de leerling een positieve (zelf) test? Dan mag de leerling op dag 6 weer naar school (mits er
geen klachten zijn).
Als nul-dag zijn er 2 mogelijkheden:
• De dag dat de klachten zijn begonnen
• (of bij geen klachten) De dag dat de leerling positief getest is.
Heeft uw zoon of dochter Corona dan mag hij/zij na dag 5 (op dag 6) weer naar school. Heerst er
Corona binnen uw gezin, dan vragen we uw zoon/dochter een zelftest te doen voor vertrek naar
school. Is deze negatief dan zijn ze zeer welkom!

Rapport groep 1 t/m 7
Wij willen u vragen om uw kind(eren) morgen een stevige tas mee te geven voor het rapport/portfolio.
Alle kinderen van groep 1 t/m 7 krijgen het rapport in een nieuw jasje mee naar huis. Het is een
verzamelportfolio met daarin een mooi beeld van de ontwikkeling van uw kind.
Na de carnavalsvakantie zien we de rapportmappen graag weer terug op school, zodat we deze verder
aan kunnen vullen tot het volgende rapportmoment.

CARNAVAL OP DE TALISMAN
Yes, eindelijk mag het weer!! Vrijdag 25 februari is het
Carnaval op de Talisman. We hebben dit jaar weer een
Prins EN een Prinses gekozen!
Voorafgaand aan de leukste dag van het jaar maken
we er ook al een gezellige bende van:
Maandag: Malle Mutsen maandag
Dinsdag: Kleurrijke Kleding dinsdag
Woensdag: Doe Raar met je Haar woensdag
Donderdag: even rustdag (is ook wel eens fijn 😉)
11.11 uur start OPTOCHT!!
Route:
Begoniastraat,
Geraniumstraat,
Gladiolusstraat,
Cyclamenstraat, Ranonkelstraat, Hortensiastraat,
Gerardusplein, Begoniastraat.
Wij hopen dat er vele ouders, opa’s en oma’s en
buurtbewoners komen kijken!
De kinderen mogen geen spuitserpetines en confetti
meenemen naar school en ook niet in de
optocht! Vergeet de pauzehapjes niet mee te geven.
Er wordt voor ranja en popcorn gezorgd.
Groep 1-2 heeft open podium thema carnaval in de
Babbelhof.
Wij hopen dat het een supergaaf carnaval wordt en dat
iedereen zijn leukste kostuum uit de kast trekt.
Om 12.00u start vakantie!
Heul veul leut en ALAAAAFFF,
DE CARNAVALSCOMMISSIE

Herinnering invullen koerskaart SKPO - vragenlijst
Eén van de ouders uit uw gezin heeft een mail ontvangen met een vragenlijst over de
onderwijskwaliteit op De Talisman. Deze vragenlijst komt van ons schoolbestuur.
We zouden het zeer op prijs stellen als u deze vragenlijst nog in zou willen vullen mocht u dit nog niet
gedaan hebben. Zie mail van 8 februari.
Met de resultaten kunnen we kijken of we op koers liggen wat betreft de onderwijsontwikkelingen.
U kunt de vragenlijst nog t/m 25 februari invullen. Hartelijk dank!
Het kan zijn dat de mail in uw spambox terechtkomt.

Extra bewegen na schooltijd in de gymzaal voor groep 3 t/m 8
Na de voorjaarsvakantie gaan we tijdens schoolweken het naschools bewegen/sporten weer
opstarten. Kinderen kunnen na schooltijd één keer per week op dinsdag (even weken bij Tim) of
donderdag (oneven weken bij Justus) extra komen gymmen in de gymzaal. De inloop voor dit moment
is van 15:00 tot 15:15 en duurt tot 16:00 (dan zijn de kinderen omgekleed buiten). Blijkt dat er om
15:15 geen kinderen zijn op het desbetreffende moment, dan sluiten we de zaal voor die dag. Er zijn
geen extra kosten verbonden aan deze momenten.
De geplande dagen voor dit schooljaar zijn:

Nieuws van onze Mediacoach

Nieuws van Lumens
Positief reageren
Door kinderen voldoende te belonen help je ze om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Belonen doe je in
eerste instantie door kinderen complimenten te geven voor dingen die ze goed doen, wanneer ze
aardig zijn of bijvoorbeeld meehelpen. Als een kind waardering krijgt voor de dingen die het doet of
probeert, motiveert het ze om er mee door te gaan, moeilijkere stappen te nemen of bepaald
gedrag meer te laten zien.
Tips:
Zorg dus dat je ruim aandacht besteedt aan dat wat goed gaat: beloon positief gedrag veelvuldig.
Zorg dat je compliment gemeend is en ook positief klinkt. Beloon dus niet ‘om het belonen’, dan is het
niet meer geloofwaardig. Een kind belonen omdat het zijn veters strikt terwijl het dat al maanden doet
heeft niet veel zin…
Belonen als een kind gezellig en leuk is lukt meestal wel. Maar het gaat er juist om dat je ook als een
kind lastig is, of als dingen wat minder soepel lopen, dat je dan elk positief (gewenst) gedrag wat je
wel ziet blijft belonen. Als het kind daarnaast aandacht vraagt door negatief gedrag, negeer dat dan.
Zo zal het negatieve gedrag af gaan nemen. Een kind leert zo dat het aandacht krijgt als het positief
gedrag laat zien en niet als het zeurt of jengelt.
Zorg bij belonen dat het concreet is: beschrijf wat je goed vindt en waarom. Zo heb je nog meer kans
dat
een
kind
het
positieve
gedrag
een
volgende
keer
herhaald.
“Wow Jasper, je hebt je jas aan de kapstok gehangen, je schoenen eronder gezet en zelfs je tas
leeggemaakt. Dat noem ik nog eens opruimen! Heel fijn, zo hebben we meer tijd om te spelen”.
Beloon ook kleine stapjes: wacht niet op het eindresultaat. Als een kind iets probeert of een begin van
gewenst gedrag laat zien dan kun je dat stukje al belonen.
Belonen met een cadeautje is af en toe leuk maar moet geen gewoonte worden!
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)vragen bij mij terecht.
Je kunt me ook bellen of mailen.
Tot ziens,
Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

Cursus blindtypen groep 6,7 en 8

Kledingbeurs Salto basisschool Floralaan
Op 12 maart is er weer een kledingbeurs op Salto basisschool Floralaan van 11.00 – 12.30 uur. Er kan
alleen met pin worden betaald.

Pleeggezinnen gezocht

