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Vrijdag 1 maart
Vrijdag 1 maart
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8
maart
Maandag 18 maart
Vrijdag 22 maart
Vrijdag 22 maart
Vrijdag 29 maart
Maandag 1 april
Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april

Complimentendag.
Carnavalsviering. School is om 12.00u uit.
Voorjaarsvakantie.
Start cultuurweek.
Afsluiting cultuurweek
Inloopmiddag, zie bericht cultuurweek
Studiedag. Alle kinderen vrij.
Start verkeersweek.
Theorie-examen verkeer groepen 7.
Koekendag.
MR vergadering om 20.00u.in de personeelskamer.
Koningsspelen.

Carnaval

CARNAVAL OP DE TALISMAN
VRIJDAG 1 MAART
THEMA
DISCO!!!!!
Vrijdag 1 maart is het weer zover. Carnaval op de Talisman met het thema: DISCO! Het
wordt een swingend feest met ook dit jaar weer een Prins EN Prinses!
De Babbelhof biedt voldoende ruimte om met alle leerlingen, hulpouders en leerkrachten
gezellig carnaval te vieren. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen kunnen er
helaas geen ouders bij deze viering aanwezig zijn.
Hieronder het draaiboek van deze dag:
8.25u Kinderen gaan naar hun eigen klas.
8.30u Opening van het carnavalsfeest en bekendmaking Prins en Prinses.
9.00u – 10.45 Hossen, dansen en optredens in de Babbelhof.
11.11 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!
11.50u sleutelceremonie op het plein
11.55u spullen halen in de klas
12.00u VAKANTIE !
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De kinderen mogen geen spuit-serpentines en confetti meenemen naar school en ook niet in
de optocht.
Er is geen lunch gepland, maar de kinderen krijgen allemaal popcorn en ranja en een
stuk schoolfruit.
Wij hopen dat het een supergaaf carnaval wordt en dat iedereen zijn leukste kostuum uit de
kast trekt. Heul veul leut en ALAAAAFFF,
Bezoek onderwijsinspectie
Maandagmorgen 25 februari heeft onze school een inspectiebezoek gehad. We zijn
onderzocht op een drietal thema’s: onderwijsaanbod, extra ondersteuning en verantwoording
en dialoog. Het is een aanvullend onderzoek op het onderzoek dat zij bij ons bestuur, de
SKPO, doen.
Het was een fijn bezoek waarbij wij vol trots onze school in bedrijf hebben kunnen laten zien:
van gedifferentieerde lessen, tot evaluaties op de taakaanpak na een Blinkles, tot een
coöperatieve vertelkring, tot hoekenwerk bij de groepen 3.
Na een ronde klassenbezoeken heeft de inspectrice gesproken met de directie, interne
begeleiders, een aantal leerlingen en leerkrachten.
Het oordeel was als volgt op een schaal van onvoldoende – voldoende - goed:
Aanbod = goed
Extra ondersteuning = goed
Verantwoording en dialoog = goed
Bij het aanbod gaf de inspectie aan dat onze ambitie op gebied van 21eeuwse vaardigheden
en brede ontwikkeling goed zichtbaar is in de school en tijdens de lessen van de
leerkrachten. Het was haar duidelijk dat veel kinderen kunnen worden bediend met het brede
aanbod. Het komt duidelijk naar voren dat we ons continu ontwikkelen hierin.
Daarnaast heeft ze in de lessen ook gezien dat leerkrachten differentiëren door verlengde
instructie en verrijking.
Ook hebben we stilgestaan bij onze maatschappelijke opdracht op gebied van
Internationalisering. We zijn dit jaar gestart met Engels vanaf groep 5 en ook in de
onderbouw is aandacht voor Engels. Het team gaat zich volgend jaar professionaliseren op
gebied van de Engelse taal.
Extra ondersteuning is bekeken in het teken van Passend Onderwijs en is ook beoordeeld
met een ‘goed’. De inspectie geeft aan dat het zichtbaar is in de school dat we veel kinderen
helpen met extra ondersteuning zowel binnen als buiten de klas. We hebben veel kennis en
expertise in huis met specialisten onder andere op gebied van lezen, rekenen, begaafdheid
en ICT. De extra ondersteuning is maatwerk en wordt afgestemd op behoeften van groepjes
kinderen of individuele kinderen.
Op gebied van verantwoording en dialoog geeft de inspectie aan dat er continue een actieve
dialoog is: tussen leerkrachten onderling binnen de parallel, bouw en in het team en met de
directie. Ook de dialoog met ouders wordt aangegaan door bijvoorbeeld de contactouder
bijeenkomst, bij de informatieavond door open MR-vergaderingen en door het uitzetten van
oudertevredenheidsvragenlijsten.
Al met al, zijn we trots op de beoordeling en we zien onszelf erin terug. Gisteren hebben we
het dan ook gevierd met taart voor het hele team!
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Stakingsdag 15 maart
Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook in het
primair onderwijs leggen medewerkers het werk neer.
Een groot deel van de leerkrachten op onze school is ook van plan om op 15 maart te
gaan staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet
naar school kan(kunnen).
Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan
kunt u contact opnemen met de kinderopvang.
Er wordt door CKE ook opvang georganiseerd. (zie hieronder)
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk
neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van
15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking.
Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op
de politiek.
Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een staking op
vrijdag 15 maart voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. De
staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een landelijke
onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb, FNV en FvOv vinden
dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast
eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. Andere
vakbonden in het primair onderwijs, CNV Onderwijs en AVS, doen mee aan de actieweek,
maar ondersteunen de staking niet.
De meningen op De Talisman zijn over het algemeen:
 Het imago en de aantrekkelijkheid van het onderwijs moet verbeterd worden, er komt
een tekort aan leerkrachten en daardoor gaat de kwaliteit van het onderwijs achteruit.
Nu al moeten kinderen naar huis gestuurd worden
 de salarissen moeten verhoogd worden
 De werkdruk is op De Talisman een minder groot probleem. Door
werkdrukverlagende maatregelingen hebben we hier al veel aan kunnen verbeteren.
Praktisch verkeersexamen.
Op donderdag 6 juni vindt het praktisch verkeersexamen plaats voor de kinderen van groep
7. Deelnemende scholen dienen zelf voor ouders en/of andere volwassenen te zorgen die de
posten in de ochtend (tussen 8.30 en 13.00) kunnen bemannen. Normaal gesproken
benaderen we hiervoor alleen ouders van kinderen in groep 7. Dit jaar moeten we hebben
we echter meer hulpouders nodig dan andere jaren. Het gaat om 20 personen. Dit is best
een groot aantal. Vandaar dat we u via deze weg vragen om u op te geven. Dit kunt u doen
door een mailtje te sturen naar: j.wilms@skpo.nl
Alvast onze hartelijke dank!
De leerkrachten van de groepen 7.
Einde schoolfruit
De kinderen krijgen deze week een appel, peer en een mandarijn.
Helaas is dit de laatste week dat we schoolfruit krijgen. Na de vakantie neemt iedereen zijn
eigen fruit weer mee.

Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

Schermtijd op de Talisman
Woensdag 16 januari organiseerde de M.R. een ouderavond met als thema 'de digitalisering
van het onderwijs'. Tijdens deze avond hebben teamleden en ouders gesproken over de
kansen en uitdagingen die ICT biedt in onze hedendaagse onderwijspraktijk.
Een van de vragen die opkwam tijdens de avond was: Hoeveel tijd brengen kinderen op de
Talisman door achter een beeldscherm. De school heeft toen toegezegd hier een
inventarisatie van te maken en deze te publiceren.
Op dit moment maken de kinderen in de groepen 1-2 ongeveer 15 minuten per dag gebruik
van de computer of een iPad. In de middenbouw werken de kinderen tussen de 45 en de 90
minuten met een computer of een tablet. In de groepen 4 en 5 wordt natuurlijk gebruik
gemaakt van de tablets van Snappet. Deze worden ingezet bij de vakken taal, spelling en
rekenen. In de bovenbouw maken de kinderen ongeveer 90 minuten per dag gebruik van
hun chromebook. Deze worden ingezet voor Snappet (dus rekenen, taal en spelling), bij de
sommige Blinklessen en projecten.
Door de hele school geven leerkrachten aan dat ze tevreden zijn over de hoeveelheid
'schermtijd' en dat ze bewust omgaan met hun dagplanning. Zo wordt er gezorgd dat
kinderen geen lange periodes achter elkaar achter een schermpje zitten. We wisselen de
lessen af met 'analoge' activiteiten.
In commissie- en bouwvergaderingen wordt gekeken waar we ICT op een verantwoorde
manier in kunnen zetten of waar we juist kiezen andere manieren van verwerken. Dit is
omdat we goed schrijfonderwijs en creatieve uitingen op papier ook belangrijk vinden op de
Talisman.
Voor meer informatie over dit onderwerp en je er thuis mee kunt omgaan, lees dit artikel op
de website ouders van nu: www.oudersvannu.nl/kind/spelen/beeldschermtijd/
Herhaling cultuurweek:
De cultuurweek vindt dit schooljaar plaats van 18 t/m 22 maart. Het thema van dit jaar is
beeldende kunst. In deze periode zullen de kinderen allerlei activiteiten ondernemen die hier
mee te maken hebben.
De groepen 5 t/m 8 zullen met de bus naar het Rijksmuseum (Amsterdam) gaan om een
leerzame workshop te volgen. Door de vele groepen zullen sommige groepen de eerste
week na de carnavalsvakantie naar het
Rijksmuseum gaan. Zie planning. Op de
dag dat uw kind naar het museum gaat,
zal hij/zij later op school terug zijn, omdat
de workshops in de middag plaatsvinden.
Wij schatten in dat de kinderen rond
17:30u/18:00u terug zijn. U krijgt op deze
dag een bericht via ouderportaal wanneer
de bus vertrekt vanuit Amsterdam, zodat
u kunt inschatten hoe laat de kinderen
terug op de Talisman zijn. Uw kind blijft
op deze dag over en moet een
lunchpakketje en drinken meenemen.
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Planning groepen:
Maandag 11 maart

Groep 5NE
Groep 7JC
Dinsdag 12 maart
Groep 5M
Groep 7KM
Donderdag 14 maart Groep 5C
Groep 7L
Maandag 18 maart Groep 6S
Groep 8I
Dinsdag 19 maart
Groep 6WE
Groep 8E
Donderdag 21 maart Groep 6D
Groep 8B
De groepen 1 t/m 4 zullen met beeldende kunst bezig zijn in de klassen met onder andere
een workshop, lessen en opdrachten.
Zijn er ouders actief bezig met kunst, een eigen atelier hebben, kunstenaar zijn? Dan is het
leuk om de leerkracht van uw kind te benaderen om eventueel iets te betekenen voor de
kinderen tijdens de cultuurweek.
Vrijdag 22 maart om 15:00u:
Als afsluiting van de cultuurweek gaan we met alle groepen (1 t/m 8) een groot kunstwerk
van krijt maken op het schoolplein. Jullie zijn van harte uitgenodigd om dit te komen bekijken.
De groepen 1 t/m 4 zullen hun kunstwerken tentoonstellen in de Babbelhof.
Jullie zijn ook hier van harte welkom!
Wij hebben er zin in!
Lumens:

“Pap! Er zit een spook onder mijn bed!”
Iedereen vindt het fijn om ’s nachts lekker te slapen. En juist kinderen hebben veel slaap
nodig op een dag. Het aantal uren benodigde slaap wisselt per kind en per leeftijd. Sommige
kinderen hebben iets meer nodig, anderen iets minder.
Maar wat als je kind moeilijk in slaap komt? Of als je kind iedere avond uit bed komt? Wat
kun je doen als je kind ’s nachts bang is? Hoe verander je het patroon als je kind iedere
nacht bij papa en mama in bed wil slapen? Hoe reageer je op verhalen over spoken?
Herken je dit en wil je hierover praten? Je natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij
terecht.
Neem dan gerust contact met mij op.
Je kunt me altijd bellen of aanspreken. Ik zal ook op de volgende
inloopochtend (22 maart) aanwezig zijn.
Tot ziens,
Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl
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Thank God it’s Strike day!
Creatieve workshopdag tijdens de landelijke
onderwijsstaking op vrijdag 15 maart
Beste ouders,
Het gonst in het nieuws van de voorgenomen staking in het onderwijs op vrijdag 15 maart.
Voor kinderen die op deze dag niet naar school kunnen, hebben wij een ‘creatieve’
oplossing. Letterlijk. CKE, Huis voor Amateurkunst en Cultuureducatie, organiseert namelijk
een superleuke workshopdag voor kinderen in groep 1 t/m 8.
Zo helpen we u als ouder met een oplossing voor opvang op deze niet-schooldag en uw
kind(eren) bezorgen we een onvergetelijke dag vol creativiteit.
De hele dag worden de kinderen vermaakt in workshops dans, beeldend, muziek en toneel,
waarin zij lekker actief aan de slag gaan onder begeleiding van ervaren vakdocenten.
Als toetje krijgen de kinderen de interactieve voorstelling ‘De koning is (mu)ziek’ te zien in de
grote zaal.

Foto: fragment uit de voorstelling ‘De koning is (mu)ziek’, Daniel Willems.
Alle informatie op ‘n rijtje
- Thank God it’s Strike day vindt plaats op vrijdag 15 maart 2019. Vanaf 8.15 uur
ontvangen wij de kinderen bij CKE aan de Pastoor Petersstraat 180 in het centrum
van Eindhoven. Het programma duurt van 8.30 tot 14.30 uur, dus de hele
‘schooldag’.
- Deelname kost € 45 per kind voor de activiteiten, ranja en fruit. Een lunchpakketje
moet zelf worden meegebracht.
- Kledingvoorschrift: makkelijk zittende kleding waarin de kinderen lekker kunnen
bewegen en gymschoenen voor in onze dans- en theaterzalen.
- Inschrijven kan t/m woensdag 27 februari via onze website: www.cke.nl/strikeday.
- Er is plaats voor maximaal 100 kinderen, maar om de dag door te kunnen laten gaan
is ook een minimum aantal deelnemers nodig. Op donderdag 28 februari wordt
beslist of de workshopdag door kan gaan. Na inschrijving krijgt u hier uiteraard
bericht over.
- Mocht de landelijke onderwijsstaking niet doorgaan, dan gaat ook Thank God it’s
Strike day niet door.
- Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons op via
onderwijs@cke.nl.
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