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MAART

Vrijdag 19 maart
Maandag 22 maart
Woensdag 31 maart

Kleutervrije vrijdag
Start Cultuurweek/ Wereldburgerschap
Theoretisch verkeersexamen groep 7 en Verkeersweek

APRIL

Vrijdag 2 april t/m dinsdag 6 april
Woensdag 7 april
Vrijdag 16 april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april

Paasvakantie
MR-vergadering. Start digitaal om 20.00 uur
Koekendag
Koningsspelen
Koningsdag. Alle kinderen vrij.

Corona update
Om iedereen goed te blijven voorzien van alle informatie rondom Corona, hebben we besloten om
een apart document te maken in Ouderportaal. Dit document kunt u dan gemakkelijk terugvinden in
de boekenkast, zodat u niet alle bulletins hoeft af te zoeken naar de juiste informatie. Dit document
zullen wij blijven updaten.
Wij merken dat er verschillende leerlingen in de klas zitten die verkouden zijn, hoesten of snotteren.
De kinderen mogen dan niet op school zijn.
Het gaat ten koste van onze onderwijstijd/kwaliteit wanneer wij tijd moeten besteden aan het
achterhalen welke kinderen snotteren, het overleggen met directie of ze naar huis moeten, het
bellen van ouders enz. Wij vragen u daarom kritisch te zijn en kinderen alleen naar school te laten
gaan wanneer ze deze klachten niet hebben. Bij twijfel graag de kinderen thuishouden, ook een
verkouden leerkracht mag niet komen werken en wij willen voorkomen dat de hele groep thuis moet
blijven omdat vervanging nu moeilijk te krijgen is.
We hopen op jullie begrip!

Cultuurweek
Maandag 22 maart start de cultuurweek met als thema: 'Talisman gaat wereldwijd'. Deze week zullen
alle groepen zich verdiepen in verschillende landen en culturen. In de jaarkalender staat dat er een
gezamenlijke afsluiting zal zijn, deze wordt in een digitaal jasje gegoten.

Aanmelden broertjes en zusjes
Heeft uw kind nog jongere broertjes/zusjes, die nog niet zijn aangemeld bij ons op school?
Wij verzoeken u hen dan zo snel mogelijk aan te melden, ongeacht de leeftijd van uw kind(eren).
Nieuwe kinderen zijn natuurlijk welkom, maar broertjes/zusjes van onze leerlingen gaan altijd voor
(mits ze op tijd zijn aangemeld). Om te voorkomen dat we vanwege de maximale groepsgrootte te
veel nieuwe kinderen aannemen, willen we graag weten hoeveel broertjes/zusjes er bij ons op school
komen.
U kunt uw kind(eren) aanmelden door te mailen naar j.reijs@skpo.nl

Brainport op de Talisman

Wij hebben tot de meivakantie weer een hele leuke Maakbox in de school voor groep 5 tot
en met 8.
Maakboxen zijn leskisten van Maakotheek over wetenschap en techniek en hebben als doel
om de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen en zo een ontdekkende houding te
stimuleren
en
ontwikkelen.
Dit keer hebben we de box Supercars waarbij de leerlingen onderzoeken hoe je een auto kunt
voortbewegen met verschillende soorten eenvoudige aandrijvingen. Vervolgens ontwerpen
ze met de opgedane kennis hun eigen supercar voor een
echte Supercarwedstrijd in
de
klas.
Dit project sluit erg mooi aan bij het thema 'Kijkje in de
toekomst’ voor de groepen 5 en 6 en het thema
‘Travel to the future’ voor de groepen 7 en 8. Hier gaan we
deze periode ook aan werken.
De leerlingen ontwerpen dan een auto die past bij de
toekomst.
In de kleutergroepen loopt momenteel het project
Techniek. De kinderen zijn aan het ontdekken dmv
proefjes. Ook maken ze prachtige robots.

PSV-Brainport Scholenchallenge
Van begin april tot aan de meivakantie zullen de groepen 6 deelnemen
aan het project “PSV-Brainport Scholenchallenge”. Hierdoor worden
de leerlingen geïnspireerd vorm te geven aan de toekomst met
expertise uit de Brainportregio. Ook worden de leerlingen
uitgedaagd om de 21ste -eeuwse vaardigheden verder te
ontwikkelen.
De klassen worden uitgenodigd met een plan te komen: ‘PSV in
2030, de club van de toekomst’. De leerlingen gaan aan de hand
van vijf belangrijke thema’s onderzoekend en ontwerpend leren,
namelijk: energy, health, safety, agrifood en mobility. Door middel
van verschillende opdrachten zullen de leerlingen ideeën uitwerken
en uiteindelijk hun plan presenteren.

Koerskaart SKPO - vragenlijst
U heeft vandaag nog de tijd om de vragenlijst over de onderwijskwaliteit op De Talisman in te vullen.
Deze vragenlijst komt van ons schoolbestuur. Met de resultaten kunnen we kijken of we op koers
liggen wat betreft de onderwijsontwikkelingen. Het kan zijn dat de mail in uw spambox terecht is
gekomen.

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de online informatieavond op 29 maart
Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook
pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun
netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En
dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven
daarom hard nodig. Ook in Eindhoven. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?
Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse
(online) informatieavonden. Heel eenvoudig via je eigen computer, laptop, tablet of telefoon. De
eerstvolgende is op maandag 29 maart van 20.00 tot 21.15 uur. Tijdens deze avond worden alle
kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren
pleegouder over de eigen ervaring.
Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatieavond kan via
www.combinatiejeugdzorg.nl/infoavond of pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kan je via dit emailadres een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.
Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg,
inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders

Koningsdag cultuurstation

