Talismanbulletin
21-05-2019
Dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei
Donderdag 23 mei
Vrijdag 24 mei
Maandag 27 t/m vrijdag 31 mei
Vrijdag 7 juni
Vrijdag 7 juni
Maandag 10 juni
Vrijdag 14 juni
Donderdag 20 juni
Vrijdag 21 juni
Maandag 24 en dinsdag 25 juni
Woensdag 26 juni
Donderdag 27 juni
Donderdag 27 juni
Maandag 1 juli
Dinsdag 2 juli
Vrijdag 5 juli

Schoolkamp groepen 8.
Open Podium groepen 1-2SM, 1-2MS, 4N, 5NE, 6S
Open Podium groepen 1-2RM, 1-2R, 3N, 5M, 7L
Hemelvaartvakantie.
Koekendag.
Creamiddag groep 5-6.
2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij.
Creamiddag groep 7-8.
Schoolreis.
Studiedag. Alle kinderen vrij.
Adviesgesprekken groep 7.
Musical groep 8 voor de kinderen.
Musical groep 8 voor de ouders.
2e rapport gaat mee naar huis.
Oudergesprekken optioneel.
Sportdag groepen 3 t/m 8
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.

Rectificatie studiedagen schooljaar 2019-2020
In het vorige Talismanbulletin stond een foutje bij de studiedagen. Vrijdag 01-07-2020
bestaat niet en moet zijn vrijdag 26-06-2020.
Studiedagen:
Woensdag 28-08-2019
Donderdag 03-10-2019
Vrijdag
06-12-2019
Maandag 03-02-2020
Vrijdag
26-06-2020
Vrijdag
10-07-2020
Schoolkamp groepen 8
Onze groepen 8 zijn vandaag vertrokken op schoolkamp.
Er staat hen een gevarieerd programma te wachten met
een spannende spooktocht, zwemmen, spelletjesmiddag
en natuurlijk de Casino-avond waarbij alle kinderen er
prachtig uitzien in gala kleding!

We danken Civo dat ze voor het vervoer van de bagage
een busje met chauffeur hebben gesponsord.
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Sportdag Talisman
Dit jaar staat de SPORTDAG voor de groepen 3 t/m 8 gepland op dinsdag 2 juli.
Naar verwachting hebben we 70 begeleiders nodig (groepsbegeleiders en spelbegeleiders)
om de dag te kunnen organiseren.
De sportdag ziet er als volgt uit:
*in de ochtend strijdt ieder kind om zijn/haar beste score op uiteenlopende sportonderdelen
*in de middag strijden de parallelklassen tegen elkaar in verschillende sportspellen en staat
de samenwerking centraal.
Op het einde van de sportdag krijgt ieder kind een diploma mee naar huis.
Wij hopen dat jullie je in groten getale opgeven.
Dat kan door zo spoedig mogelijk een mail met onderstaande gegevens*
te sturen naar:
sportdagtalisman@gmail.com
*Voor- en achternaam begeleider
*Voor- en achternaam kind
*Groep
*Ik help de hele dag óf alleen de ochtend
*E-mailadres
*Bijzonderheden:

Wij en de kinderen verheugen ons er al op!
De sportdagcommissie:
Claire, Lonneke, Riëtte, Ebru
Daan, David, Jeroen, Paul, Twan en Vincent
Bij vragen kun je terecht bij Riëtte, Daan of Ebru
Tennisproject ‘Skool Tennis 2019’
Voor de meivakantie hebben de kinderen tijdens de gymles en tijdens de naschoolse
activiteit tennislesjes gehad. Dit als voorbereiding of ‘warming-up’ voor het tennis project
‘Skool Tennis 2019’. Op woensdag 29 mei is daarvoor een halve finale bij ETV Volley
(Locatellistraat 3a te Eindhoven) en mogen we 3 kinderen van onze school afvaardigen (1
vanuit groep 3-4, 1 vanuit groep 5-6 en 1 vanuit groep 7-8). Mocht je doorgaan naar de finale
zal deze plaats vinden op woensdag 26 juni bij ELTV (Koudenhovenseweg Noord 70 te
Eindhoven). Naast de finales van het ‘Skool Tennis 2019’ zijn er die dag ook wedstrijden van
het internationale toernooi ‘Amjoy Cup 2019’ te zien, waarin de beste internationale jeugd
(categorie t/m 12 jaar en t/m 14 jaar) het tegen elkaar opnemen.
Wil jij graag meedoen met de halve finales en dus kans maken op de finales? Meld je dan
aan bij meester Vincent via v.vd.groenendaal@eindhoven.nl. Mochten er meerdere kinderen
deel willen nemen wordt er door loting bepaald wie deel mag nemen.
Daarnaast is iedereen natuurlijk welkom om de wedstrijden te gaan bekijken op de
betreffende locaties.
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Het Amuletje
Wij hebben geconstateerd dat er soms gevaarlijke situaties ontstaan doordat de groepen 6,7
en 8 al aan het voetballen of hockeyen zijn tijdens het overblijven terwijl er nog ouders staan
te wachten op hun kinderen om thuis te gaan eten. We hebben daarom afgesproken dat er
niet gevoetbald of gehockeyd wordt totdat de kinderen een seintje krijgen van de
overblijfkrachten. Wij willen daarom aan alle ouders/grootouders die kinderen komen
ophalen vragen, zodra jullie je kinderen compleet hebben zo snel mogelijk het schoolplein te
verlaten zodat de groepen 6,7 en 8 kunnen starten met voetballen en hockeyen. Alvast
bedankt voor jullie medewerking namens het overblijfteam en de kinderen van de groepen
6,7 en 8
Zou u er ook aan willen denken om adreswijzigingen of wijzigingen van telefoonnummers en
emailadressen door te geven aan het Amuletje ( i.vercauteren-heijnen@skpo.nl)? I.v.m. de
wet op de privacy krijgen wij die niet meer door van school.
Nieuwe plasticcontainer!
Op initiatief van de leerlingenraad hebben we op
school een nieuwe container geplaatst waar we al
het plasticafval van school in scheiden.
Het is namelijk zeer belangrijk dat wij de
toekomstige generaties leren hoe zij het best met
hun afval om kunnen gaan. Jong geleerd is immers
oud gedaan!
Vanaf komend schooljaar komt er in iedere klas
ook een aparte bak voor plastic. Zo dragen wij
allen een steentje bij aan een beter milieu met
dank aan de leerlingenraad.
Nieuw lid voor het activiteitenbestuur gezocht!
Wij zijn op zoek naar een nieuwe ouder om ons te komen ondersteunen in het
activiteitenbestuur. Ben je benieuwd wat er allemaal georganiseerd wordt van de
ouderbijdrage, dit is je kans!
Wat doet het activiteitenbestuur:
- inschrijvingen van ouders voor diverse activiteiten verwerken
- maximaal 4 vergaderingen na schooltijd per jaar
- begroting maken voor de diverse commissie in samen spraak met de penningmeester
(Joep Kerskes)
- Brieven verzenden voor de betaling van de ouderbijdrage
- Controleren van betalingen van de ouderbijdrage
Wie zit er op dit moment in het activiteitenbestuur:
- Joep Kerskes (ouder, penningmeester)
- Marieke Rebel (ouder)
- Cris Vissers (leerkracht bovenbouw)
- Nanja Verhoeven (leerkracht onderbouw)
- Jacqueline Reijs (administratie en financiën)
Heb je interesse of wil je meer informatie, loop dan even bij Jacqueline langs bij de balie in
de Babbelhof.
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Tennisproject ‘Skool Tennis 2019’
Voor de meivakantie hebben de kinderen tijdens de gymles en tijdens de naschoolse
activiteit tennislesjes gehad. Dit als voorbereiding of ‘warming-up’ voor het tennis project
‘Skool Tennis 2019’. Op woensdag 29 mei is daarvoor een halve finale bij ETV Volley
(Locatellistraat 3a te Eindhoven) en mogen we 3 kinderen van onze school afvaardigen (1
vanuit groep 3-4, 1 vanuit groep 5-6 en 1 vanuit groep 7-8). Mocht je doorgaan naar de finale
zal deze plaats vinden op woensdag 26 juni bij ELTV (Koudenhovenseweg Noord 70 te
Eindhoven). Naast de finales van het ‘Skool Tennis 2019’ zijn er die dag ook wedstrijden van
het internationale toernooi ‘Amjoy Cup 2019’ te zien, waarin de beste internationale jeugd
(categorie t/m 12 jaar en t/m 14 jaar) het tegen elkaar opnemen.
Wil jij graag meedoen met de halve finales en dus kans maken op de finales? Meld je dan
aan bij meester Vincent via v.vd.groenendaal@eindhoven.nl. Mochten er meerdere kinderen
deel willen nemen wordt er door loting bepaald wie deel mag nemen.
Daarnaast is iedereen natuurlijk welkom om de wedstrijden te gaan bekijken op de
betreffende locaties.

Vanaf zaterdag 1 juni vindt u maandelijks van 14-17uur het RepairCafe in de Talisman
(ingang via het schoolplein). Nou hoor ik u denken, Repair Café? Nou, dat is een plek waar u
uw defecte apparaten kunt aanbieden. Ons team van vrijwilligers zet in op een zo goede
mogelijke reparatie. Daarmee dragen we bij aan een beter milieu én uw portemonnee.
Ondertussen kunt u genieten van een kopje koffie of thee. De reparatie is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage na afloop is mogelijk. Mocht u hier nog niet van gehoord hebben kunt u
informatie terug vinden op
http://www.repaircafeeindhoven.nl
https://repaircafe.org
Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust langs in ‘de Talisman’ elke eerste zaterdag van de maand tussen 14:00 en 17:00
uur.

Mocht u dit een goed initiatief vinden en wilt u ons team komen versterken stuur dan een
mail naar repaircafeeindhovenzuid@gmail.com .
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Klassiek op de Campus
Kom op 2 juni 2019 luisteren naar studentenorkesten uit Eindhoven, Nijmegen, Wageningen,
Leiden en Graz. Laat je meeslepen door zomerse klassieke muziek op de sfeervolle campus
van de Technische Universiteit Eindhoven. Gratis toegankelijk en voor iedereen!
Wellicht was u bekend met het festival Muziek op de Dommel? Gratis mooie, toegankelijke
muziek in de buitenlucht, in het groen midden in Eindhoven. En, voor u relevanter: een
kindermuziektuin! Muziek op de Dommel in oude vorm bestaat helaas niet meer, maar het
festival is nieuw leven ingeblazen als het gratis toegankelijke 'Klassiek op de Campus', op
zondag 2 juni (www.klassiekopdecampus.nl/).
Ook nu komt er zo een kindermuziektuin, waar kinderen van alle leeftijden spelenderwijs in
aanraking kunnen komen met allerlei aspecten van muziek. Zo kunnen ze instrumenten
uitproberen, is er een zangworkshop, en kunnen ze zelf instrumenten knutselen
( https://www.kuculemu.nl/pagina/kindermuziektuin ).
o
o
o
o
o

Waarom muziek belangrijk is?
Muziek bevordert samenwerken
Verbetert sociaal gedrag
Bevordert integratie
Bevordert schoolprestaties
Vermindert concentratieproblemen
Het festival vindt plaats op de campus van Technische
Universiteit Eindhoven.




Markthalpodium: Markthal, gebouw MetaForum
AKD-podium: gebouw Atlas
Ensemblepodium: Markthal, gebouw
MetaForum
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