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Talismanbulletin   

18-04-2019                 

 
De medezeggenschapsraad zoekt een nieuw lid.  
 
Aan het einde van dit schooljaar neemt Judith van Oers afscheid van de 
Medezeggenschapsraad (MR) van de Talisman. Dit betekent dat de MR op zoek is naar een 
nieuw lid.  
De MR denkt mee, doet voorstellen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over alle 
mogelijke punten die van belang zijn voor het schoolbeleid. Bij de meeste onderwerpen heeft 
de MR adviesrecht, bij een aantal onderwerpen heeft de MR ook instemmingsrecht. In het 
laatste geval mag een besluit niet worden uitgevoerd als de MR het niet met dat besluit eens 
is. (zie ook website van de school) 
Onderwerpen die naast de jaarlijks terugkomende items in het komende jaar aan bod komen 
zijn o.a.: 

 digitaal onderwijs 

 21e eeuwse vaardigheden 

 veiligheid in en om de school 

 ouderbetrokkenheid 
 
De MR bestaat uit 8 personen, 4 leerkrachten 
en 4 ouders. Leden hebben zitting voor een 
periode van 4 jaar. De MR komt ongeveer 6x 
per jaar bij elkaar.  
Wil je meedenken met de Talisman, heb je ideeën voor de school, of wil je meer inzicht 
krijgen in het basisonderwijs van je kind(eren)? Stel je dan kandidaat voor de MR. Dit kan 
door een email te sturen aan Judith van Oers via MR- talisman@SKPO.nl. Heb je vragen of 
wil je meer informatie over de MR? Deze kun je stellen aan Judith op hetzelfde emailadres. 
Natuurlijk kun je ook andere MR leden hiervoor benaderen.  
Kandidaatstelling kan tot uiterlijk vrijdag 10 mei. Kandidaten die zich opgegeven hebben 
ontvangen zo snel mogelijk bericht over het vervolg van de procedure. 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag. Alle kinderen vrij 

Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei Meivakantie. 

Vrijdag 10 mei Creamiddag groep 3-4 

Dinsdag 14 mei MR vergadering om 20.00u.in de personeelskamer 

Donderdag 16 mei Open Podium groepen 1-2C, 5C, 4S, 6D en 7 CJ 

Vrijdag 17 mei Open Podium groepen 1-2M, 3D, 4VD, 6WE, 7KM, 8B. 

Dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei Schoolkamp groepen 8 

Donderdag 23 mei Open Podium groepen 1-2SM, 1-2MS, 4N, 5NE, 6S, 8M. 

Vrijdag 24 mei Open Podium groepen 1-2RM, 1-2R, 3N, 5M, 7L, 8E. 

Maandag 27 t/m vrijdag 31 mei Hemelvaartvakantie 
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Vakantierooster, studiedagen en kleuter vrije vrijdagen schooljaar 2019-2020 
 

Herfstvakantie Ma 14-10-2019   t/m   ma 21-10-2019 

Kerstvakantie Ma 23-12-2019   t/m   vr   03-01-2020 

Voorjaarsvakantie Ma 24-02-2020   t/m   vr   28-02-2020 

Pasen Vr 10-04-2020    t/m   di   14-04-2020  

Meivakantie  Ma 27-04-2020   t/m   vr   08-05-2020 

Hemelvaart            Woe 20-05-2020 t/m  vr   22-05-2020  

Pinkstervakantie    Ma 01-06-2020   t/m   vr  05-06-2020 

Zomervakantie Ma 13-07-2020   t/m   vr  21-08-2020 

 
Studiedagen: 
Woensdag   28-08-2019 
Donderdag  03-10-2019 
Vrijdag         06-12-2019  
Maandag     03-02-2020 
Vrijdag         01-07-2020 
Vrijdag         10-07-2020 
 
Kleuter vrije vrijdagen; 
Vrijdag 20 september 2019 
Vrijdag 15 november 2019 
Vrijdag 24 januari 2020 
Vrijdag 20 maart 2020 
 
 
Echtscheiding 
 
Een scheiding is voor de meeste ouders, maar zeker voor hun kinderen een ingrijpende 
gebeurtenis. Ook na een aantal maanden of jaren heeft het vaak nog invloed op het dagelijks 
leven van zowel de ouders alsook de kinderen. 
 
Bij voldoende aanmeldingen gaat Bureau Jong in het nieuwe schooljaar op De Talisman 
weer groepsbegeleiding bieden aan kinderen van gescheiden ouders. Alle kinderen vanaf 
groep 3 waarvan de ouders gescheiden zijn, mogen hieraan deelnemen. Het maakt niet uit 
hoe lang de scheiding geleden is.  
Wij bieden een plek waar door middel van creatieve activiteiten het thema scheiding aan bod 
komt. Dit doen we door gebruik van theater, muziek, spellen, tekenen en schrijven. We 
komen 7 weken achter elkaar met een groepje van ongeveer 8 kinderen samen. 
Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun emoties, gedachten en gevoelens te uiten rondom 
de meegemaakte scheiding en wat de impact is op hun dagelijks leven. We zullen met elkaar 
bekijken waar ze tegenaan lopen en hoe ze dit in hun thuissituatie bespreekbaar kunnen 
maken.  
Door het delen van hun situatie met lotgenootjes, zullen ze zich minder alleen voelen staan 
en merken dat het oplucht om over de scheiding te praten. Hierdoor komen ze beter in hun 
vel te zitten. Dat is positief voor het kind in de thuissituatie, maar ook op school. 
De groepsbijeenkomsten vinden na schooltijd plaats, op school en zijn kosteloos. 
 
Kijk op de website: www.bureaujong.nl voor meer informatie over de groepsbijeenkomsten. 
 
Om goed te kunnen inventariseren horen wij graag voor 20 mei wie er in het komende 
schooljaar deel wil nemen aan de groepsbijeenkomsten.  
Vooraanmelding graag voor 20 mei via de mail naar n.hoek@skpo.nl (Intern Begeleider) 

http://www.bureaujong.nl/
mailto:n.hoek@skpo.nl
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Successen vieren 
 
De kinderen die het leesprogramma BOUW! hebben afgerond, kregen een diploma en 
mochten samen met hun tutor een feestje vieren. 
Gefeliciteerd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolbieb 
 

OPA’S EN OMA’S OPGELET!!! 
De schoolbieb is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
 
De Bibliotheek Eindhoven is aanwezig op meer dan 70 
spilcentra, zo ook op De Talisman. Hier zijn speciale 
bibliotheken voor kinderen ingericht. De kinderen kunnen hier 
zelfstandig boeken lenen, maar hebben uiteraard iemand nodig 
die ze inspireert en zo nodig een helpende hand biedt. Daarin 
is een belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligers! 
 
Voor de maandag en de woensdag is de bibliotheek van De 
Talisman dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die 
ons team komen versterken.  
 
Maandag van 14:30 tot 15:30 en woensdag van 12:00 tot 13:00 
 
Wat houdt het precies in? 
● Ingeleverde boeken registreren via het uitleenapparaat en 

terugzetten in de kast. 

● De bibliotheek op orde brengen. 

● Kinderen en/of ouders helpen bij het zoeken van geschikte boeken en het lenen daarvan. 

● Problemen met apparatuur, bibliotheekpasjes en/of boeken melden bij de mediacoach. 

 

Kennis van of belangstelling voor kinderboeken is fijn, maar niet per se nodig. 
Heeft u tijd en zin?  
Neem dan contact op met onze leescoördinator Marco Gatti (m.gatti@skpo.nl) 
 

mailto:m.gatti@skpo.nl
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Zomerschool Eindhoven 2019 
 
Voor Eindhovense kinderen (3-13 jaar oud) organiseren De Ontdekfabriek en Wij Zijn Jong 
een Zomerschool. De bedoeling is dat de kinderen die enthousiast zijn 6 keer naar de 
zomerschool komen deze zomervakantie. Ze gaan daar een leuk én leerzaam programma 
volgen. Onderdeel van het programma is een bezoek aan De Ontdekfabriek. De basisschool 
bepaalt welke kinderen hiervoor in aanmerking kunnen komen. 
 
Wanneer: 8-27 juli OF 29 juli - 17 augustus 2019 
Hoe vaak: 2 dagen per week (maandag/donderdag OF dinsdag/vrijdag)  
zaterdag 27 juli en 17 augustus afsluitende tentoonstelling 
Tijden: vanaf 6 jaar: 9.30 – 15.00 uur, kinderen t/m 5 jaar: 9.30-12.30 uur  
Locatie: 1 van de 10 locaties verspreid in Eindhoven 
Begeleiders: professionals van De Ontdekfabriek en Korein Groep 
Kosten: GRATIS! Maar wel verplicht na aanmelding 
 
Meer informatie voor ouders 
Telefoon: 040-7873506; Email: info@deontdekfabriek.nl 
website: http://zomerschool.deontdekfabriek.nl  
 
Programma (plezier maken en leren): 
Je komt naar 1 van de 10 locaties toe in de stad locaties     
  
● Spil Floralaan     
● Spil Keverberg, BS t startblok  (alleen 3 t/m 5 jaar)   
● Spil’t Karregat      
● KC Theresia (alleen 1e periode)   
● Spil Burghplan, BS Beppino Sarto     
● Spil tafelbergplein, BS Driespong   
● Spil Eckart, BS Tweelingen 
● Spil Genderdal, BS Karel de Grote 
● Spil Fellenoord 
● Wordt nog bekend gemaakt 
   
De oudsten (9 t/m 12 jaar) gaan aan de slag met ‘De Uitvinders en Het Grote Mensen 
Mysterie’. Ze maken hierin kennis met uitvinder Max en zijn vriendinnetje Kiki die verhalen 
van mensen verzamelt. In dit avontuur ontdekken de kinderen dat techniek en mensen alles 
met elkaar te maken hebben. 
 
De kinderen van 6 t/m 8 jaar nemen we mee in het avontuur van ‘De Uitvinders en De 
Beestenbende’ De kinderen worden lid van de beestenbende en leren de kinderen van de 
Beestenbende kennen. Ze ontdekken van alles met water en schaduw en spelen lekker 
binnen en buiten.  
 
Samen met de jongste kinderen van 3 t/m 5 jaar gaan we ‘Goochelen met Techniek’. Meneer 
Verhip is een goochelaar die zijn trukendoos kwijt is.  Gelukkig komt hij Evi de uitvinder 
tegen die hem nieuwe trucs leert waarbij je techniek gebruikt.  
 
In de Zomerschool hebben alle kinderen 6 dagen volop  (speel)plezier, maken nieuwe 
vriendjes én ze gaan er heel veel van leren. Doet uw kind ook mee?  
Voor de jongste kinderen (3 t/m 5) jaar is er het Beestenbende programma. 
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Summer school Eindhoven 2019 
 
Korein Groep and The Discoveryfactory are organising a summer school for children in 
Eindhoven (3-12 years old). The children who are excited will be joining the summerschool 6 
times this summer vacation. They will follow a program that is both fun and educational. They 
will also visit The Discoveryfactory. The primary school will select the children who may join 
the summer school. Your child is selected to join the summer school! We have 3 different 
programs based on the age of the child.  
 
When: 8-27 july  OR 29 july - 17 august 2019 
Dates: 2 days a week (monday + thursday OR tuesday + friday) 
Saturday 27th of July and 17th of August we end the summerschool with an exhibition 
Times: from age 6: 9.30 – 15.00 h, children from 3 through 5 years: 9.30-12.30 h 
Location: 1 of the 10 locations spread in Eindhoven 
Teachers: professionals from The Discoveryfactory and Korein Groep 
Price: it’s for FREE! But attendance is commited. 
 
Information 
Telephone: 040-7873506; Email: info@deontdekfabriek.nl 
Registration form: http://zomerschool.deontdekfabriek.nl  
You can already check out The Discoveryfactory on www.discoveryfactory.nl 
 
Program (making fun and learning) 
Your child will be going to one of the 10 locations in Eindhoven.    
  
Spil Floralaan     
Spil Keverberg, BS t startblok  (alleen 3 t/m 5 jaar)   
Spil’t Karregat      
KC Theresia (alleen 1e periode)   
Spil Burghplan, BS Beppino Sarto     
Spil tafelbergplein, BS Driespong   
Spil Eckart, BS Tweelingen 
Spil Genderdal, BS Karel de Grote  
Spil Fellenoord 
Not know jet  
 
Children with the ages 9-12 will be working with ‘The inventors Mystery ’. They will meet 
Inventor Max and his friend Kiki who colects peoples stories. They will discover humans and 
technology have a big connection. 
 
The children from 6 through 8 years old will join the ‘The inventors and the animal club ’. 
They will meet the members of the club and become one of their own. They will explore with 
water and shadows by playing inside and outside.  
 
The youngest children (3-5 years) will do ‘Technology meets Magic’. The magician lost his 
box full of tricks. Luckily there is an inventor who helps him to create new tricks with 
technology.  
 
The last saturday of summer school there will be an exhibition for the family to show all the 
inventions!  
 
Voor aanmelding van de Zomerschool gaat u naar de leerkracht om samen het inschrijfformulier in te 
vullen. 



Basisschool De Talisman.  Seringenstraat 9      5644 PK.  Eindhoven.  040-2112316 

                                      www.bsdetalisman.nl  

 

Speel mee!                   Uitnodiging aan alle ouders 
 

 
 

Remember de Pubquiz op de Talisman? Wat een te gekke avond was dat! 
De leraren hadden een fantastische quiz samengesteld. Maar het begon voor iedereen met 

die hilarische ontvangst door de toneelgroep van ouders, zij speelden  'docenten van de 
oude stempel'. Die jullie al aan de tand voelden over parate kennis. Of die ‘dronken’ bekende 

aan jullie dat die kinderen behoorlijk vervelend waren. 
Naast de ontvangst van de ouders op deze avond speelt deze groep elk jaar een toneelstuk 

voor de groepen 1 t/m 4! 
Wij zijn op zoek naar uitbreiding! Wil jij ook meedoen ? Spel-ervaring is niet nodig. Spel-
plezier wel! Mannen zijn zeer welkom en dat geldt eigenlijk ook gewoon voor vrouwen! 

We repeteren ongeveer 6 keer voordat we in de laatste schoolweek (woensdagochtend) op 
de planken staan. 

INTERESSE? Neem contact op met één van de spelers, of laat een berichtje met jouw naam 
en telefoonnummer achter bij Jacqueline of Arthur aan de balie in de babbelhof.   

We verwelkomen je graag!! 
 
 

 

 

 
 
 

 
 


