21-04-2022
APRIL
Woensdag 20 april

Eindcito groep 8

Donderdag 21 april

Eindcito groep 8

Vrijdag 22 april

Koningsspelen

Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei

Meivakantie

MEI
Maandag 16 mei

Groep 1-2: Thema bouwen

Vrijdag 20 mei

Creamiddag groep 7-8

Vrijdag 20 mei

Koekendag

Vrijdag 20 mei

Creamiddag groep 3-4 met hulpouders

Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei

Hemelvaart. (Vrij)

Beste ouders,
De afgelopen maanden hebben we met grote regelmaat te maken gehad met afwezige en zieke
leerlingen en leerkrachten. Leerlingen die langere tijd afwezig waren door isolatie of door ziekte
(Corona) konden gebruik maken van het volgen van online les of van werk dat online klaar werd gezet.
In deze periode hebben we ook veel gebruik gemaakt van de online communicatie mogelijkheden;
ouderportaal en mail.
De online lessen zijn inmiddels afgebouwd en ook werd het werk bij ziekte nog maar incidenteel
klaargezet. Na de meivakantie zullen we teruggaan naar ons normaal.
Mocht uw kind een dagje ziek zijn (kortstondig) dan zullen we geen werk meer klaarzetten. De
kinderen mogen lekker uitzieken en als ze beter zijn zien we ze graag weer terug op school.
Na 2 jaar communiceren via voornamelijk ouderportaal en mail, zien we u graag weer live op school.
Heeft u vragen of zorgen dan vinden we het fijn als u deze met de leerkrachten deelt, en hiervoor een
afspraak maakt. De leerkrachten denken graag met u mee en zullen reageren op berichten en mail
tijdens hun werkdagen en werktijden (na lestijd).
Wij wensen iedereen een hele fijne meivakantie toe!
Team Talisman

Update Corona Testbeleid
Vanaf 11 april is het testbeleid m.b.t. Corona aangepast. De GGD meldt:
• Bij klachten of nauw contact met een besmet persoon doe een zelftest
• Een positieve zelftest hoeft niet meer bevestigd te worden door de GGD
• Na 5 dagen (mits klachten vrij) mag je weer uit quarantaine
Leerlingen en onderwijspersoneel die geen klachten hebben, hoeven niet meer 2 keer per week te
testen voor de zekerheid. De testen zijn nog wel beschikbaar via school.
Voor de meivakantie zullen we deze op het schoolplein uitdelen.
Mocht u na de meivakantie nog behoefte hebben aan zelftesten dan zijn deze beschikbaar bij
Jacqueline (balie).
www.zomerschool040.nl

Koningsspelen 2022
Morgen staan de Koningsspelen op het programma!
De dag zal om 8.25 uur gezamenlijk worden geopend op het
schoolplein met het Koningsspelenlied FitTop10 van Kinderen voor
Kinderen. Om 8.45 uur is de landelijke opening live te zien op
www.koningsspelen.nl en zal deze in de klas worden bekeken.
Alle kinderen hebben verdeeld over de dag een aantal spelen die
ze mogen doen. We gaan er een leuke dag van maken.

Kom in oranje naar school!

Gymlessen groep 3 t/m 8 na de meivakantie
Na de meivakantie worden de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 weer in het park gegeven. We willen
jullie vragen om op de dagen van de gymlessen rekening te houden met het schoeisel van de kinderen.
Sandalen e.d. zijn niet geschikt voor een gymles en zelfs gevaarlijk. Op de dagen van de gymlessen zien
we graag dichte schoenen. Deze schoenen kunnen ook worden meegegeven natuurlijk.
In principe zijn alle gymlessen buiten, tenzij het weer dit niet toelaat. Dit beslissen we altijd pas op de
dag zelf.

Hand-out ouderavond ‘Sociale Media’
De ouders die aanwezig waren op de ouderavond ‘Sociale Media’ op 6 april jl. kunnen de hand-out en
de aanvullende websites vinden op onze website via deze link; https://bsdetalisman.nl/mr

Bericht van onze Leerkrachten in Opleiding
Beste ouder(s), verzorger(s),
Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Lara van Bommel en ik ben
de Leraar In Opleiding (4e-jaars student PABO) van Marco in Groep 4M. Ik heb vorig
jaar al kennis mogen maken met de school (Groep 7KB) en kwam graag terug voor
mijn laatste jaar.
Ik heb kortgeleden mijn GO! gekregen om mijn Blokstage te gaan voltooien! Dit
houdt in dat ik tussen de mei- en junivakantie, 5 weken lang, de klas (4M) volledig
zelfstandig mag gaan draaien. Marco zal, in plaats van voor de klas, veel kleine
groepjes gaan begeleiden. Tijdens deze blokstage is het de bedoeling dat alle
communicatie gericht aan de leerkracht van 4M dus via mij verloopt. Ik zal de ouders en verzorgers
van mijn leerlingen te zijner tijd nog eens informeren.
Ik kijk er, met enige spanning, onwijs naar uit! Tot die tijd ben ik er in ieder geval elke maandag en
dinsdag, mochten er nog vragen zijn kunnen jullie mij bereiken via Ouderportaal.
Ik hoop op een voorspoedige stage!
Groetjes,
Lara

Beste ouders en collega's,
Ik loop momenteel stage in groep 8I en heb mezelf de afgelopen weken
voorbereid op mijn blokstage. Na de meivakantie zal ik de groep volledig draaien
tot aan de junivakantie. Ingrid zal dan groepjes kinderen begeleiden en veel met
ze oefenen voor de musical van groep 8.
Ik kijk er erg naar uit om nóg meer te leren en nóg meer ervaring op te doen.
Mochten jullie vragen hebben, neem gerust contact met me op.
Groetjes Lars

Benoeming Onderwijsassistent
Hallo allemaal!
Graag wil ik mezelf even voorstellen.
Mijn naam is Mandy van Kessel. Ik ben 21 jaar oud en ik woon in Reek (dit is een dorpje dicht bij Uden).
Ik heb mijn diploma gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 gehaald met als extra
toevoeging jeugd & opvoedhulp aan het einde van het schooljaar in 2019.
Verder heb ik al enige ervaring met kinderen, doordat ik stage heb gelopen binnen zowel het reguliere
onderwijs als het speciale onderwijs. Ik heb anderhalf jaar stage gelopen binnen het reguliere
onderwijs in zowel groep 1/2 als groep 3/4. Daarnaast heb ik nog twee jaar stage gelopen binnen het
speciaal onderwijs, een jaar binnen een cluster 4 school in groep 4 en een jaar binnen een cluster 3
school in groep 5.
Mijn hobby’s zijn: dansen, haken op bestelling, wandelen (met mijn hond) ,
met vriendinnen afspreken, winkelen en knutselen.
Verder houd ik van een uitdaging en het werken met kinderen. Ik heb er erg veel zin in om binnen
Korein aan de slag te gaan als pedagogisch medewerkster op de BSO, en om op Basisschool de
Talisman aan de slag te gaan als onderwijsassistente bij de kleuters!
Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze dan gerust!
Tot ziens,
Mandy van Kessel.

Groepen 7 hebben geld opgehaald voor Oekraïne
Tijdens de cultuurweek hebben de leerlingen uit de groepen 7 gewerkt aan het thema De Europese
Unie. Iedere leerling kreeg een land uit de EU toegewezen. Over dat land hebben ze een uitgebreide
poster gemaakt met onder andere weetjes, diagrammen, samenvatting en natuurlijk plaatjes. Deze
poster werd een onderdeel van hun eigen tentoonstelling.
Tijdens de afsluiting van de cultuurweek stond elke leerling bij zijn eigen tentoonstelling. Hiervoor
hadden ze thuis ook allemaal iets gemaakt wat bij het land paste en wat ze verkochten tijdens de
afsluiting. Zo hadden we bijvoorbeeld sleutelhangers, armbandjes, klavertjes voor geluk en veel eten
uit de verschillende landen.
Er werd door ouders, opa's, oma's, ooms, tantes enz. veel gekocht waardoor we een flinke opbrengst
hadden.
Met alle drie de groepen 7 hebben we in totaal 1000 euro opgehaald!! Deze opbrengst is via een
Oekraïense moeder van onze school besteed aan luiers, melkpoeder en doekjes voor een ziekenhuis
in Oekraïne.
Zij zijn er ontzettend blij mee.
Wij willen iedereen bedanken die aan deze actie heeft meegeholpen en vooral de leerlingen nog een
dik compliment geven voor hun inzet!

Nieuws van onze Mediacoach

Nieuws van Lumens
Hoe geef ik mijn kind zelfvertrouwen
Het ene kind heeft van nature meer zelfvertrouwen dan het andere kind. Elk kind bewandelt zijn eigen
weg en heeft een eigen karakter. Lang niet altijd hoeft wat minder zelfvertrouwen een probleem te
zijn of te worden. Sommige kinderen zijn als klein kind verlegen en onzeker, maar groeien daar vanzelf
overheen. Bij anderen blijft het moeilijk. Je kunt in de thuissituatie als ouders wel een positieve
invloed uitoefenen om het het zelfvertrouwen van jouw kind te verbeteren.
Tips:
Als basis is een stabiele thuissituatie met heldere regels en grenzen belangrijk. Dit geeft je kind de
veiligheid om van hieruit te gaan oefenen. Probeer het volgende:
• Is jouw kind verlegen en heeft het moeite op andere kinderen af te stappen? Oefen dan niet
te veel druk uit. Laat vooral merken dat je er op vertrouwt dat jouw kind het redt. Als kinderen
voelen dat je heel graag wilt dat ze spontaner reageren of contacten leggen, dan werkt dat
meestal niet.
•

Positieve ervaringen opdoen geeft kracht en zelfvertrouwen. Moeilijke situaties kun je soms
in kleine stapjes opdelen, zodat er sneller succesjes behaald kunnen worden. Bijvoorbeeld,
niet meteen een paar kinderen te spelen vragen. Begin eerst eens met het rustige buurmeisje
dat ze al kent.

•

Het helpt als je als ouder zelf ook zelfvertrouwen uitstraalt.

•

Als jouw zoon of dochter onzeker is, geef hem/haar dan veel complimentjes. Doe dat vooral
op een beschrijvende manier. Laat horen wat er al wél gelukt is. “Je hebt zelf aan die meneer
gevraagd of je aan de beurt was. Dat vind ik heel dapper!”.

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 (06
20478620) of mailen ( l.bouayachi@lumenswerkt.nl).
Tot ziens,
Laila Bouayachi:

Zomerschool Eindhoven 2022
Voor Eindhovense kinderen op de basisschool organiseren we in de Gemeente Eindhoven weer de
Zomerschool. Ze gaan daar een leuk én leerzaam programma volgen. De basisschool bepaalt welke
kinderen hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Wanneer: 26 juli - 6 augustus OF 16 - 27 augustus 2022
Hoe vaak: 2 weken lang, op dinsdag, woensdag en donderdag
Schooltijden: 9.30 – 14.30 uur
Tentoonstellingen voor ouders: 5 of 6 augustus OF 26 of 27 augustus
Locatie: Keuze uit 11 schoollocaties verspreid in Eindhoven
Begeleiders: professionals van De Ontdekfabriek
Kosten: GRATIS! Maar wel verplicht na aanmelding

Meer informatie
Vraag bij je eigen school of E-mail: zomerschool@deontdekfabriek.nl
Aanmelden via je eigen school
Vraag om aanmelding van je kind(eren) bij je eigen school, dus NIET bij De Ontdekfabriek.
Programma (plezier maken en leren)
Je komt 6 keer naar 1 van de onderstaande locaties toe. Ook sportactiviteiten, een bezoek aan De
Ontdekfabriek, Playing4Succes en een voorleesmiddag met Bibliotheek Eindhoven maken deel uit
van het programma.
Locaties
BoschAkker, Jozef Israëlslaan 2a

't Karregat, Urkhovenseweg 6

De Klimboom, Sint Norbertuslaan 1

't Palet, Wenckenbachstraat 42

De Schelp, Zuiderzeelaan 3

't Startblok, Keverberg 3-5

Karel de Grote, Mendelssohnlaan 217

Trudo, Sint Trudostraat 1

Rapenland, Generaal Boreelpad 29

De Driestam, Schoenmakerstraat 2 (Driestam
alleen eerste periode)

Strijp Dorp, Apeldoornstraat 1

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?

