Talismanbulletin
15-03-2019
Vrijdag 15 maart
Vrijdag 22 maart
Vrijdag 29 maart
Maandag 1 april
Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Dinsdag 16 en woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei

Stakingsdag: de school is dicht
Inloopmiddag/ afsluiting cultuurweek.
Studiedag. Alle kinderen vrij
Start verkeersweek
Theorie-examen verkeer groepen 7
Koekendag.
MR vergadering om 20.00u.in de personeelskamer
Koningsspelen
Cito eindtoets groep 8
Praktijk-examen verkeer: let op veranderde datum!
Goede Vrijdag. Alle kinderen vrij
Meivakantie.

Carnaval
Wat was het een geweldig carnavalsfeest o.l.v.
Prins Russel, Prinses Gemma en hun adjudanten
Dieck en Roos.
Er werd volop gehost en gedanst en er was weer
een gezellige optocht met voorop de blaaskapel en
achteraan een prachtige kar voor de Prins, Prinses
en hun gevolg. De dag werd afgesloten op het
schoolplein met een swingende disco dans door
alle leerkrachten.

Praktijkexamen verkeer groepen 7
In tegenstelling tot ons eerdere bericht is het praktisch verkeersexamen gepland op
donderdag 18 april 2019. De Talisman moet die dag twee posten bemensen. Wij zijn nog op
zoek naar ouders of familieleden die een deel van de ochtend een post willen bezetten.
Graag aanmelden bij j.wilms@skpo.nl.
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Staken en vervanging bij ziekte
Vandaag, vrijdag 15 maart, staat een groot aantal leerkrachten van De Talisman op het
Malieveld in Den Haag uit zorg vóór goed onderwijs voor de kinderen.
We vinden het belangrijk dat er in het onderwijs wordt geïnvesteerd, omdat het voor de
toekomst van uw kinderen is. Er dreigen grote problemen. Zo dreigt het lerarentekort alleen
maar groter te worden. Ook vorige week hebben we weer veel kunst en vliegwerk in moeten
zetten om de kinderen naar school te kunnen laten gaan. Dit is mede te danken aan de inzet
en betrokkenheid van het huidige personeel om het samen op te lossen.
In het westen van het land is de nood al zo hoog dat er o.a. groepen naar huis gestuurd
worden, vierdaagse werkweken ingevoerd zijn en nog meer noodmaatregelen worden
genomen. Dat willen we hier niet meemaken. Alle kinderen moeten het onderwijs en de
kansen krijgen die zij verdienen zodat zij samen gelukkig op kunnen groeien. Het is
belangrijk dat salariëring en werkcondities concurreren met andere beroepen, zodat het voor
studenten aantrekkelijk is om leerkracht te willen worden.
Mede in het belang van alle kinderen en van u zelf, stellen wij het zeer op prijs als u de
petitie ‘Investeer in Onderwijs’ zou willen tekenen (zie hieronder).
Teken de petitie: Investeer in onderwijs
Met goed onderwijs kunnen leerlingen en studenten hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
Dat draagt bij aan hun maatschappelijke groei en geluk! Onderwijsuitgaven zijn een
investering in de toekomst van ons allen. Het is belangrijk dat er meer geld uitgetrokken
wordt voor onderwijs om onze doelen ook in de toekomst te kunnen verwezenlijken. In de
aanloop naar de landelijke actieweek van 11 tot en met 15 maart is er een petitie gestart,
waar iedere school, opleiding of ouder aan mee kan doen. Of u nu werkt in het onderwijs,
leerling, ouder, student of sympathisant bent, teken voor een investeringsplan voor het
onderwijs. De petitie zal in de actieweek aan de politiek worden aangeboden. Op deze
website kunt u meedoen per school of opleiding. Binnenkort is daar ook te zien hoeveel
mensen van uw instelling, in uw provincie en in heel Nederland hebben getekend.
Teken de petitie op www.investeer-in-onderwijs.nl
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Week van de lentekriebels

Van 18 t/m 22 maart gaan we weer aan de slag met lentekriebels in groep 8.
Het is belangrijk dat de kinderen op de hoogte zijn van alle seksuele ontwikkelingen. De
basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Relationele en seksuele
vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke
veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde,
weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over
heeft, maar die ook op school ter sprake komen. Want op school, in de media, op straat,
thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit
te maken hebben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de
opvoeding.
We gaan verschillende activiteiten doen waarbij de kinderen de ruime mogelijkheid hebben
om vragen te stellen. Alles kan en mag besproken worden. Vraag ook eens aan uw zoon of
dochter waar zij het over gehad hebben en wat ze ervan vinden.
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Europakinderhulp
De laatste schoolweken zijn eindelijk voorbij.
Wat waren ze druk; volgepland met schoolreisjes,
avondvierdaagsen, schoolkampen, kennismakingen
met nieuwe leerkrachten, enzovoorts.
De kinderen zijn toe aan een welverdiende zomervakantie!
'Fijne vakantie'
'Geniet er lekker van'..; mooie termen die over het
schoolplein galmen op de laatste schooldag van het jaar.
Herkent u het?
Maar helaas is een 'fijne vakantie' niet voor ieder kind de werkelijkheid.
In veel Europese steden leven honderden kwetsbare kinderen onder moeilijke
omstandigheden:
-kinderen die wonen in gebroken gezinnen waarbij
de verzorgende ouder veel werkt en het kind vaak alleen thuis is,
-kinderen die wonen in tehuizen,
-kinderen bij wie het ontbreekt aan aandacht en liefde.
Voor deze kinderen zet Europakinderhulp zich in.
Wij organiseren vakanties voor deze kinderen.
Zodat zij een paar weken per zomer onbezorgd kind kunnen zijn.
Heeft u een logeerbed vrij deze zomer?
Onze kinderen vragen geen luxe:
Aan tafel eten, samen een boodschap halen, aardbeien op de boterham,
buiten spelen, een opblaaszwembad in de tuin: onbetaalbaar voor ze!

Vraag voor 27 april 2019 een informatiepakket aan via onze website:
www.europakinderhulp.nl
of bel voor meer informatie met ons landelijk informatienummer: 0118-627974
En hopelijk mogen wij u -samen met een van onze kinderen- een heel waardevolle
zomervakantie bezorgen!
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Nieuws van Dynamo
Word jij de nieuwe MasterChef van Stratum?
Met MasterChef leer je alles over het werk van een chefkok!
Welke materialen heb je nodig, hoe je het beste een ui kunt snijden en waarom er zoveel
verschillende messen zijn.
Natuurlijk ga je vooral ook zelf aan de slag en tover je na een paar keer het lekkerste eten op
tafel. Je krijgt bovendien een eigen kookschrift waarin alle lessen staan, zodat je thuis ook
lekker aan de slag kunt.
Na 6 keer koken is bekend welk koppel naar de stadsfinale van MasterChef gaat.
Daar ga je de strijd aan met anderen uit de verschillende stadsdelen.
Dus … durf jij deze uitdaging aan, geef je dan op vóór 18 maart:
Désirée Willemen d.willemen@dynamojeugdwerk.nl 06-11371363
Er kunnen maximaal 10 kinderen mee doen en deelname kost €10,Locatie; JC ’t Akkertje.

vanaf 25 maart
6 maandagen
15.30-17.00 uur
max. 10 deelnemers/kosten €10,-
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Kies je Sport
Alle oudste kinderen hebben afgelopen week een ‘kies je sport’ boekje mee gekregen. Hierin
staan verschillende sportaanbieders met een aanbod om kennis te komen maken.
Uitgangspunt hierbij is dat kinderen een activiteit of sport vinden waar ze plezier in hebben
en die ze structureel willen gaan doen in hun vrije tijd. We vinden het belangrijk om kinderen
op deze leeftijd aan het sporten te krijgen omdat dit de kans vergroot op een leven lang
sporten en dus een gezonder leven. Daarnaast draagt dit niet alleen mee aan de motorische
ontwikkeling maar ook aan de sociale vaardigheden.
Het aanbod is ook te vinden op www.eindhovensport.nl/kiesjesport en je kunt je inschrijven
tussen 13 en 27 maart.

Met sportieve groet,
Vincent van den Groenendaal
Combinatie Functionaris Onderwijs | sector Maatschappelijk Vastgoed & Sport
v.vd.groenendaal@eindhoven.nl | 06-25220073 | www.eindhovensport.nl

Gemeente Eindhoven | Postbus 90150, 5600 RB
Eindhoven | www.eindhoven.nl

“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
20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl
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