Talismanbulletin
27-03-2019
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
Vrijdag 10 mei

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.
Creamiddag groep 3-4

De cultuurweek
Afgelopen week hadden we cultuurweek. Het thema van dit jaar was ‘’beeldende kunst’’.
Rondom dit thema zijn er allerlei lessen en workshops gegeven, zijn verschillende groepen
naar het Rijksmuseum geweest en hebben alle kinderen iets beeldends gemaakt. Afgelopen
vrijdag konden ouders de verschillende werkjes bewonderen. Het was een groot succes!

Basisschool De Talisman. Seringenstraat 9

5644 PK. Eindhoven. 040-2112316

www.bsdetalisman.nl

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op
De Talisman, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show op 1-4-2019.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten,
activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van
de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van Wetenschap in
Beweging? Maak kennis met het mysterie van chemische wetenschap en ontdek
verschillende soorten mengsels. Duik in de wereld van de Ozobots en coderen.
Experimenteer met energie en ga op zoek naar superkrachtbronnen. Dit zijn
zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al
zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en
beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren,
analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu
en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis
om thuis verder te leren en experimenteren. De activiteiten vinden plaats in een
lokaal op school.
Data van de cursus:
Dinsdag 7-5-2019
Dinsdag 14-5-2019
Dinsdag 21-5-2019
Dinsdag 28-5-2019
Dinsdag 4-6-2019
Dinsdag 11-6-2019
Starttijd: 15:15 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl
Inschrijftermijn loopt tot en met: 22-4-2019
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science
polsbandje
Ik wens jullie alvast heel veel plezier toe bij de show en hoor het graag als er nog
vragen of onduidelijkheden zijn.
Met wetenschappelijke groet, Harald Bouten
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Aankondiging “screening logopedie”.
Twee maal per jaar bekijken de leerkrachten , aan de hand van een signaleringslijst, welke
kinderen mogelijk logopedie nodig hebben.
Zij worden hierin bijgestaan door een logopedist , die binnenkort onze school weer bezoekt.
Mocht u bezwaar hebben , dat uw kind gezien wordt door de logopedist, dan kunt u dit bij de
leerkracht van uw kind aangeven.
Vervangingen van deze week
Deze week was er slechts één dag vervanging beschikbaar, de andere keren hebben we
intern op moeten lossen. Met dank aan de flexibiliteit van onze collega’s is het ons weer nipt
gelukt om geen groepen op te splitsen of naar huis te sturen. Echter, het komt daardoor voor
dat extra ondersteuning voor kinderen niet mogelijk is omdat IB, directie en ondersteunende
leerkrachten voor de klas moeten staan. We hopen dat er snel een oplossing komt voor het
lerarentekort.
Pedagogische Ondersteuning van Lumens (0- 6 jaar) op Bs. de Talisman.
Help je kind goed op weg met pedagogische ondersteuning op maat, want kinderen
die goed in hun vel zitten ontwikkelen zich beter.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Sterker nog:
kinderen gezond en veilig op laten groeien en stimuleren in hun ontwikkeling kan niet zonder
de medewerking van de ouders. Door de manier waarop je met je kind praat en speelt zal
het veel leren.
Maar misschien lukt het niet altijd om je kind goed te begeleiden, omdat je vragen hebt
over de opvoeding en over de ontwikkeling van je kind. Dan kan pedagogische
ondersteuning een helpende hand bieden.
Ook kan de ondersteuner de ouder helpen bij het stimuleren van taalontwikkeling. De
pedagogische ondersteuner komt dan op huisbezoek en kijkt samen met de ouder wat nodig
is. Er wordt vervolgens een plan op maat gemaakt waarin de talenten en mogelijkheden
binnen het gezin beschreven worden. Op basis van dit plan kan de ouder zelfstandig thuis
met het kind aan de slag gaan en waar nodig begeleidt de pedagogische ondersteuner het
gezin bij uitvoering van dit plan.
Zij is hierbij zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig aanwezig.
Kortom: kun je een helpende hand gebruiken bij de ondersteuning of ontwikkeling van je kind
in de leeftijd van 0-6 jaar? Dan kan de pedagogische ondersteuner je helpen. Ze werkt dan
samen met jou aan een omgeving waarin je aandacht besteedt aan de ontwikkeling van je
kind en zal je handvatten bieden in het zoeken naar ondersteuning in je eigen netwerk. Dit
wordt op vraag van de ouders ingezet of via verwijzing o. a. via school.
Pedagogische ondersteuning is preventief, laagdrempelig en GRATIS.
Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl
Nieuwsgierig? Klik dan op deze link (filmpje)
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Aan alle kinderen, ouders, broertjes en zusjes,
opa’s en oma’s uit Stratum

Al 5 jaar een Stratumse Avond-4-daagse !!
Lekker sportief en gezellig wandelen met de hele familie. Doe je ook mee?
De avond4daagse 2019 wordt gehouden van dinsdag 14 mei t/m vrijdag 17 mei.
Voor elke avond is er een mooie route van 5 kilometer uitgezet, vanaf de startlocatie
Wijkcentrum
’t Akkertje, Heezerweg 452.
De routes voeren langs velden en weiden, door de wijk en door het bos.
Er kan gestart worden tussen 18.30 en 19.00 uur.
Op de laatste dag is er een feestelijke afsluiting. Iedereen die 4 avonden heeft meegelopen
ontvangt bij binnenkomst op vrijdagavond tegen inlevering van zijn/haar stempelkaart een
medaille.
Het is de bedoeling dat kinderen onder de 12 jaar begeleid worden door een ouder of een
andere volwassene, die zich ook moet inschrijven. De school heeft hierin geen
verantwoordelijkheid.
Inschrijven kan via het bijgevoegde aanmeldformulier. Lever dit compleet ingevulde formulier,
samen met het inschrijfgeld ad € 2,50 p.p., in een gesloten envelop uiterlijk 16 april in bij uw
leerkracht.
Later inschrijven is ook mogelijk via:
- de website www.avondvierdaagse-stratum.nl
- op 13 mei van 19:00 – 21:00 uur bij ‘t Akkertje
- op 14 mei vanaf 18:00 uur bij de startlocatie.
Kijk voor meer informatie op de website www.avondvierdaagse-stratum.nl.
We hopen natuurlijk weer op een geweldige opkomst! Email: stratumseavond4daagse@gmail.com
Website: www.avondvierdaagse-stratum.nl
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