02-03-2021
MAART

Vrijdag 19 maart
Maandag 22 maart
Woensdag 31 maart

Kleutervrije vrijdag
Start Cultuurweek/ Wereldburgerschap
Theoretisch verkeersexamen groep 7

APRIL

Vrijdag 2 april t/m dinsdag 6 april
Woensdag 7 april
Vrijdag 16 april

Paasvakantie
MR-vergadering. Start digitaal om 20.00 uur

Koekendag

Corona update
De eerste groep, groep 8BC is in quarantaine geweest. De desbetreffende leerkrachten zijn inmiddels
negatief getest. Kinderen die negatief getest zijn mogen weer naar school. We verwachten dat
woensdag bijna alle kinderen weer op school zullen zijn. Kinderen die niet getest zijn blijven langer
thuis.
Er mogen echt nog steeds geen ouders in de school. Kinderen die (neus)verkouden zijn blijven thuis.
Verkouden leerkrachten mogen immers niet komen werken. We willen geen risico lopen dat we straks
groepen naar huis moeten sturen. Wanneer één van de ouders getest wordt, houd dan uw kind thuis.
Loop geen onnodig risico.
We weten nog niet hoelang we op deze wijze met een continurooster door blijven gaan. We volgen
de nieuwsberichten op de voet. Als het RIVM het toelaat gaan we weer terug naar het oude
urenrooster. Nu met het continurooster zijn er geen kosten verbonden aan het overblijf en zullen er
ook geen kosten ingehouden worden.

Koerskaart SKPO - vragenlijst
Eén van de ouders uit een gezin heeft afgelopen woensdag een mail gekregen met een vragenlijst over
de onderwijskwaliteit op De Talisman. Deze vragenlijst komt van ons schoolbestuur. Met de resultaten
kunnen we kijken of we op koers liggen wat betreft de onderwijsontwikkelingen. Binnen 10 minuten
is de enquête ingevuld. Tot 5 maart kunt u de lijst invullen. Het kan zijn dat de mail in uw spambox
terecht is gekomen.

Even voorstellen!
Beste ouders,
Mijn naam is Martijn, ik ben 37 jaar oud en ik zal vanaf 1 maart dit schooljaar
zij-instroom leerkracht worden op de Talisman in Groep 4 bij Meneer Marco.
Daar ben ik heel erg blij mee want het is mijn droom om voor de klas te mogen
staan. Ik heb een zoon van 5 en een dochter van 7 en zij hebben mij samen met
hun enthousiaste juffen en meesters misschien nog wel het meeste
geïnspireerd om leerkracht te willen worden.
Ik heb eerder in mijn loopbaan training en lessen gegeven aan volwassenen in
het bedrijfsleven en aan studenten in het wetenschappelijk onderwijs. Ik heb een achtergrond in de
Psychologie en Personeelsmanagement. Ik ben in mijn werk altijd al met de ontwikkeling van mensen
bezig geweest, maar de laatste jaren merkte ik dat ik dat het allerliefste wil doen op de plek waar de
maatschappelijke bijdrage het grootste is en ik ben ervan overtuigd dat dat in het basisonderwijs is.
Door het groeiende lerarentekort wordt vanuit de overheid sterk gestimuleerd om zij-instromers aan
te nemen op basisscholen. Als zij-instromer volg je niet de gewoonlijke vierjarige opleiding om
leerkracht te worden. Je stapt vanuit een andere professie waar je al (relevante) werkervaring hebt
opgedaan, over naar het onderwijs.
Een belangrijke voorwaarde is dat je als zij-instromer capabel genoeg bent om in de basis de
verantwoordelijkheid te dragen om zelfstandig voor de klas te staan. Hiervoor wordt een uitgebreid
geschiktheidsonderzoek gedaan door een onafhankelijk partij gedaan naar je kennis, vaardigheden en
je gedrag als leerkracht voor de klas. Ik ben heel blij dat ik het geschiktheids-onderzoek in februari
succesvol heb afgerond, want zo heb ik een lesbevoegdheid ontvangen. Hiermee kan ik me de
komende twee jaar in de praktijk en met behulp van scholing en begeleiding verder verdiepen in het
vak van leerkracht om het Pabodiploma te behalen.
Naast mijn eerder opgedane ervaring als docent en trainer heb ik al sinds september jl. twee dagen
per week vrijwillig stagegelopen bij Juf Eva in groep 6 om mezelf goed voor te bereiden op de
verantwoordelijkheden van een leraar. Vanaf 1 maart zal ik 2 dagen per week in groep 4M lesgeven
op de donderdag en de vrijdag.
Ik ben Marco, de andere collega’s en de directie heel dankbaar dat ze het vertrouwen in mij hebben,
na deze stageperiode, om via deze weg leerkracht te worden op de Talisman.
Ik kijk ernaar uit om jullie binnenkort te ontmoeten voor het schoolgebouw, want daar zal ik
regelmatig na schooltijd staan bij het ophalen van de kinderen. Mochten jullie vragen aan mij hebben,
dan hoor ik ze heel graag!
Groetjes
Martijn Oerlemans

Stagiaire groep 7KB
Mijn naam is Luka Lagendijk en ik ben de nieuwe stagiaire in groep 7KB. Ik ben 22 jaar en ik ben bezig
aan mijn 2e jaar op de Pabo in Eindhoven. Voordat ik aan de Pabo begon heb ik de opleiding
Onderwijsassistent afgerond. Vorig jaar heb ik stage gelopen in groep 1-2 op de Ontmoeting in
Eindhoven. Naast de Pabo en het lesgeven werk ik in de horeca en voetbal ik erg veel. Ik vind het
daarom ook leuk om met de kinderen buiten sportief bezig te zijn. Ik zal stage komen lopen op
maandagen en dinsdagen en ik kijk er naar uit om kennis te maken met het onderwijs in groep 7!
Tot snel!

Nieuws van Lumens
Omgaan met tv kijken
Televisie kijken met papa of mama is gezellig en veilig. Praten over wat er
gezien wordt, is leerzaam. Het kind kan veel dingen op televisie nog niet
begrijpen. Daarom moet je als ouder(s) helpen en dingen uitleggen. Alleen
dan wordt televisie kijken informatief.
Tips:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zet niet automatisch de tv. aan om te kijken wat er op is, maar bepaal samen met uw
kind wat het wil zien daarna zet je de tv. uit.
Kijk zoveel mogelijk samen met uw kind naar programma’s. U weet dan wat uw kind
beleeft.
Voorkom dat uw kind zelf een tv. op de slaapkamer heeft want zo hebt u geen controle
over wat het kind kijkt op tv.
Kinderen die voor het naar schoolgaan tv. kijken presteren minder op school dan
kinderen die dat niet doen.
Teveel tv. kijken is veel stilzitten en dat kan leiden tot overgewicht.
Zorg ervoor dat jij als ouder bepaalt wanneer de televisie aan gaat, dan voorkom je
dat je kind de tv zelf aan zet en dingen ziet die niet geschikt zijn.
Als je kind leuk aan het spelen is, onderbreek hem of haar dan niet voor een
televisieprogramma dat gaat beginnen (maar neem het bijvoorbeeld op)
Kijk mee en praat met je kind over wat hij of zij ziet. Dat is een goede oefening voor
het geheugen en het kind leert om dingen in zijn eigen woorden te vertellen.
Neem een televisieprogramma op en kijk het eerst zelf, als je niet zeker bent of je het
programma geschikt vindt voor je kind.

•

Laat een videoband of een dvd een paar keer zien. Zo weet de baby of peuter wat er
gaat komen en dat is goed voor het zelfvertrouwen. Kleine kinderen houden van
eindeloos herhalen. Ook leert het zo steeds iets nieuws ontdekken.
• Laat merken dat je geweld afkeurt door dat duidelijk te zeggen als het op het
beeldscherm komt.
Jonge kinderen kunnen bang worden van wat ze zien. Enge monsters en geweld kunnen grote indruk
maken en zijn enge dingen voor peuters.
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)vragen bij mij terecht.
Je kunt me ook bellen of mailen.
Tot ziens,
Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

