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APRIL
Maandag 6 april

Misschien kunnen we weer naar school?

Vrijdag 10 april

Goede vrijdag. Alle kinderen vrij.

Maandag 13 april

2e paasdag. Alle kinderen vrij.

Dinsdag 14 april

Studiedag. Alle kinderen vrij.

Maandag 27 april t/m 8 mei

Meivakantie

Beste ouders en verzorgers,
De eerste lesweek via “leren op afstand” zit er bijna op. De aanleiding is natuurlijk verre van plezierig,
toch vinden we het mooi om te zien hoe snel een organisatie een stap kan maken in een nieuwe
manier van werken. Het geeft ons ook inspiratie voor mogelijkheden in de toekomst.
De bezetting op school wordt afgestemd op de benodigde opvang voor kinderen van beide ouders
met een beroep in de vitale sector. Ons team is op toerbeurt op school om de kinderen op te vangen
en om telefoontjes te beantwoorden. Gister zijn er 2 leerlingen opgevangen en vandaag 11
leerlingen.
We zien hele mooie ontwikkelingen ontstaan tussen leerkrachten en leerlingen. Er wordt veel gechat
en gedeeld en de saamhorigheid is groot. Voor u als ouder/verzorger is het niet gemakkelijk om
naast het thuiswerken ook als leerkracht te fungeren. Heel veel dank ook aan u en de kinderen voor
alle flexibiliteit en geduld.
Wellicht raakt u geïnspireerd en kiest u er straks voor om in ons mooie vak verder te willen gaan.
Voor vragen over de lesstof kunt u onder schooltijden bij de leerkracht van uw kind terecht via
ouderportaal en mail. Vanwege extreme drukte op ouderportaal zijn wij soms genoodzaakt u via de
mail op de hoogte te stellen.
Wij wensen iedereen succes, sterkte en vertrouwen in deze roerige tijd.
Team Talisman

Schoolbibliotheek
Door de Corona crisis zijn alle bibliotheken in Eindhoven gesloten. Ook de bieb op onze school is
gesloten.
Om jullie op weg te helpen met het lezen thuis heeft de bibliotheek een aantal ideeën op een rijtje
gezet;

SPECIAL | Lees- en leertips i.v.m. het Coronavirus
Scholen dicht | Bibliotheek op school dicht … Gelukkig: lezen en luisteren kan toch! Wat zijn de
mogelijkheden?
- e-books digitaal lenen van de bibliotheek Eindhoven
o
o

o
o

Ga naar de website van de bibliotheek Eindhoven www.bibliotheekeindhoven.nl
Zoek in de catalogus een leuk e-book
o 0-6 jaar: https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren/nul-tot-zesjaar.htm
o 6-9 jaar: https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren/zes-tot-negenjaar.html
o 9-12 jaar: https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren/negen-tottwaalf-jaar.html
Tip: er zijn ook informatieve boeken!
Klik op de titel die je leuk lijkt en volg de instructies; voor
log-in zie onder aan deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!

- luister je favoriete boeken via de luisterbieb-app: dé app voor
luisterboeken
o
o
o

Met de LuisterBieb geniet je altijd en overal van de mooiste luisterboeken. Download de gratis
app voor tablet of smartphone in de app store of Google play.
Registreer je als gebruiker en krijg toegang tot 3.600 luisterboeken
Leen je favoriete luisterboek en luister waar en wanneer jij wilt!

- Op de website van bibliotheek Eindhoven vind je nog meer leerzame tips!
Kijk op de speciale tips voor thuisblijvers pagina, en de dagelijkse thuis-leer-tip op Facebookpagina van de
Bibliotheek Eindhoven https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-voor-thuisblijvers.html
- Voor sommige van bovenstaande apps en websites moet je eerst een account maken.
Daarvoor heb je het nummer van het pasje van de bibliotheek Eindhoven nodig. Of als je dat niet hebt het
nummer het bibliotheekpasje van school. Omdat je school momenteel gesloten is kun je dit nummer
opvragen door te mailen naar de mediacoach: a.ansems@bibliotheekeindhoven.nl
Je logt in met het pasnummer van je bibliotheekpas en het wachtwoord: dat bestaat uit 4 cijfers.
Voorbeeld: je geboortedatum is 12-05-2009, dan is het wachtwoord 1209.
Succes!
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-voor-thuisblijvers.html

Snappet
De instructie video’s in Snappet voor rekenen en spelling staan nu online. U kunt ze vinden bij de
leeromgeving van uw kind onder de plus.

Jufmelis.nl
Voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 is er de mogelijkheid om gratis te oefenen op jufmelis.nl
Op deze website staan allerlei verschillende oefeningen voor grammatica, spelling,
werkwoordspelling en woordenschat.
Ook kun je er uitleg lezen en oefeningen maken die direct worden nagekeken.
Josje en Hans (ouders van Mira groep 5NE en Tian groep 1-2M) bieden ons dit gratis aan.
Wij willen hen dan ook bedanken voor dit geweldige aanbod!
Via de leerkracht van uw kind krijgt u de inloggegevens voor deze website.

Cito eindtoets groep 8
Gisteren heeft minister Slob het besluit genomen dat de eindtoets in 2020 niet wordt afgenomen.
Van al het onderwijspersoneel wordt nu veel gevraagd.
Doordat de Centrale Eindtoets dit jaar niet doorgaat, worden de schooladviezen van onze leerlingen
definitief. Op basis van deze adviezen starten leerlingen op de middelbare school.
Bij leerlingen waarvan wij het belangrijk vinden om het advies bij te stellen doen we dat op basis van
de meest recente schoolresultaten. U krijgt bij eventuele verandering persoonlijk contact en het
overleg zal dan plaatsvinden met een afgevaardigde van de adviescommissie.
Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar de leerkracht(en) van de groep van uw kind.

