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JULI
Maandag 4 juli

Alle kinderen vrij

Woensdag 6 juli

MR-vergadering

Vrijdag 8 juli

Afscheid directeur Henk Hinsenveld

Maandag 11 en dinsdag 12 juli

Adviesgesprekken groep 7

Dinsdag 12 juli t/m 14 juli

Musical groep 8

Maandag 18 juli

10 minuten gesprekken optioneel

Dinsdag 19 juli

Sportdag/spelletjesmiddag

Woensdag 20 juli

Wisseluurtje, kennismaking nieuwe groep

Donderdag 21 juli

Uitglijden groep 2

Donderdag 21 juli

Afscheid groep 8

Vrijdag 22 juli

Start zomervakantie. Alle kinderen vrij

SEPTEMBER
Maandag 5 september

Start nieuw schooljaar

Optionele oudergesprekken
Op maandag 18 juli is er gelegenheid om de leerkracht van uw zoon of dochter te spreken over de
ontwikkeling van uw kind. Deze 10 min. gesprekken zijn op initiatief van de leerkracht of van u.
Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van het rapport/ portfolio voel u dan welkom een gesprek
aan te vragen bij de desbetreffende leerkracht.

Traktaties
Veel kinderen trakteren in deze periode ijsjes voor hun verjaardag. Helaas is onze vriezer niet groot
genoeg om daar alle ijsjes in te bewaren tot het traktatiemoment. Wij willen u dan ook vragen om
de ijsjes pas op het moment van trakteren te brengen. Gezonde traktaties zijn natuurlijk het meest
welkom of omdat het feest is een kleine andere traktatie. In het kader van duurzaamheid géén
cadeautjes.

Stichting Het Amuletje zoekt nieuwe ouders
De tussenschoolse opvang (de TSO) op de Talisman wordt mede mogelijk gemaakt
door Stichting Het Amuletje. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die het team
van het Amuletje willen komen versterken. Het gaat hierbij om de functie van
voorzitter en secretaris.
Lijkt het u leuk plaats te nemen in de organisatie rondom het overblijven? Voor
meer informatie kunt u terecht bij Ien Vercauteren (i.vercauteren-heijnen@skpo.nl)
of Margot Bulterman (margotbulterman@hotmail.com)

Afscheid directeur Henk Hinsenveld
Vrijdag 8 juli a.s. zal Henk op een feestelijke wijze zijn pensioen inluiden. De hele dag zullen we Henk
in het zonnetje zetten. Van 14.30 uur tot 15.15 uur is er buiten op het schoolplein voor ouders de
mogelijkheid om Henk een fijn pensioen te wensen.
In onderstaand bericht wil Henk alvast alle ouders bedanken:
Beste ouders/verzorgers,
Bijna 20 jaar heb ik met veel liefde en inspiratie leiding mogen geven aan “onze” prachtige basisschool
De Talisman. Er is in die jaren hard gewerkt aan de opbouw op didactisch/pedagogisch en
organisatorisch gebied. Al deze afgelopen jaren hebben we vele moderne methodes en
vormingsgebieden geïmplementeerd en daardoor is er een professionele organisatie ontstaan, waar
onze kinderen continue kunnen groeien en tot “bloei” komen. Het creëren van de vele verbindingen
die er in een school zijn, hebben mij heel veel energie gegeven.
Een sterk vooruitstrevend team is de basis. Tijdens visiebesprekingen waren we er snel uit: een goede
sfeer op school!! We vinden het belangrijk dat “onze” kinderen graag naar school gaan. Dat zij na 8
jaar Talisman terugkijken op een mooie tijd in alle opzichten, dat zij hun talenten hebben kunnen
ontwikkelen, dat zij zich hebben kunnen laten zien en door ons gezien zijn. Het team van De Talisman
kan dat nu realiseren. Er staat een open, stabiele, goede school...........een warm nest.
Alle ouders en vrijwilligers die al die jaren voor ondersteuning en mooie activiteiten hebben gezorgd
wil ik bedanken. Ik denk dan aan bijv. de ouderhulp bij feestdagen, de sportdag, de creamiddagen,
de overblijf, de toneelgroep, het schoolorkest bij carnaval, het lezen met kinderen, de MR, etc. Te
veel om iedereen te noemen……. Mede door jullie inzet hebben we samen de Talisman “groots”
gemaakt, daar kunnen we samen trots op zijn en hebben de kinderen enorm van genoten. Dank
daarvoor!
In al die 20 jaar zijn er vele gesprekken gevoerd, beleid gemaakt, vergaderd.
Bedankt voor al die mooie jaren en het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb het werk met heel veel
plezier en liefde voor de kinderen gedaan. Ik verlaat een fijne, gezonde school met een hardwerkend,
sterk team met grote inzet en betrokkenheid.
Ik ga de vrolijke kinderen, de inzet van dit gezellige team en de betrokken ouders ontzettend missen.
Lianne en Angelique: veel succes met "de leukste school van Stratum".
Hoewel ik genoot van mijn tijd op De Talisman, ben ik er klaar voor om mijn volgende avontuur
(pensioen en hobby's) aan te gaan.
Henk Hinsenveld
Directeur basisschool De Talisman

Organisatie schooljaar 2022-2023
Beste ouders/verzorgers,

Eindhoven, 1 juli 2022

In deze brief willen wij de groepsverdeling voor het komende schooljaar met u delen. De organisatie
is in grote lijnen rond. In september 2022 starten we met 7 kleutergroepen en het totaal aantal
groepen blijft 24.
Bij de start van het nieuwe schooljaar zult u een aantal nieuwe gezichten zien.
We verrijken het team komend jaar met een extra gymdocent en een nieuwe leerkracht die afgelopen
jaar als lio-leerkracht op school gewerkt heeft. Tenslotte heeft een nieuwe lio-stagiaire een plek in
groep 6S gekregen. We wensen hen veel werkplezier op De Talisman!
Door de extra NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) krijgen we de kans om ruim in de
bezetting van leerkrachten te zitten. We hebben daarom de gelegenheid veel aandacht te besteden
aan extra ondersteuning in de groepen, professionalisering, nieuwe taal/spelling/leesmethode, extra
aandacht aan cultuuronderwijs en beeldende vorming, inzet extra uren voor sociaal emotionele
ontwikkeling (o.a. Rots en Water) en specifieke leerlingenzorg en begeleiding van begaafde leerlingen.
Enkele veranderingen in het team zijn:
o Lara van Bommel wordt fulltime benoemd als leerkracht groep 4.
o Michelle Weterings gaat op dinsdag en woensdag gymlessen verzorgen voor alle
kleutergroepen.
o Nathalie Treffers gaat op maandag en dinsdag haar lio-stage lopen in groep 6S.
o Verschillende leerkrachten worden bepaalde dagdelen in de groepen ingezet als
extra ondersteuner.
o Voor de groepen 3 zal meester Maikel 5 ochtenden ondersteuning gaan bieden.
o Voor de groepen 4 zullen juf Daniëlle en juf Viona 5 dagen ondersteuning gaan
bieden.
o Lianne Hendrikx neemt vanaf 1 augustus de functie van Henk Hinsenveld over.
Binnen het MT ontstaat ruimte die we na de zomer in gaan vullen.
De groepsverdeling en de leerlingenlijsten van de nieuwe groepen 3 staan op de volgende
bladzijden.
De organisatie staat en we zien het nieuwe schooljaar met veel vertrouwen tegemoet.
Mocht u vragen/opmerkingen hebben over de organisatie, dan kunt u terecht bij de leerkracht van
uw kind, Angelique Lenders en Lianne Hendrikx.
Met vriendelijke groeten,
Lianne Hendrikx

Groepsverdeling schooljaar 2021-2022
Groep Vorig Leerkracht
jaar
1-2 SS Stephany ma di ½
woe
1-2 KM Kaylee ma, di woe
1-2 RE Ruth ma, di,
1-2 NN Nanja ma di woe ½
1-2 M Myrthe
1-2 R Rogier
1-2MM Mark
3B
Bart
3C
Caro
3AD
Anne ma, di,
4M
3AC Marco
4L
3M Lara
4C
3B Chantal

Leerkracht

Ondersteuning/opmerkingen

Susanne ½ wo do vr

Ondersteuning 1-2:
Nynke/Nanja woe
Susanne woe
Philippa ma, do, vr ocht.
Mandy ma t/m vr

Marieke do vr
Ebru C, woe, do, vr
Nynke woe ½ do vr

Ruth Kiene Kleuter, do
Margot woe
Anne woe

Ondersteuning gr 3:
Maikel 5 ochtenden

Debra woe do vr

5CJ
5NE
5D

4VD Carin ma, di, woe José do, vr
4M Nathalie ma, di, vr Ebru woe, do
4C
Daan ma, di, do, vr José woe

6J
6NS
6LE

5CM Janneke
5D Nathalie ma, di
5NE Lars ma, di, woe

7S
7EM

6JE
6S

8KB
8BC

7S
7KB

8I

7L

Ondersteuning groep 4:
Viona ma di woe ½
Danielle woe ½ do vr
Ondersteuning gr. 5:
Carin do
Margot Ma, vr

Ondersteuning gr. 6:
Sabine, di, woe, do, vr Ebru di
Eva woe
Eva, do, vr
Lars vr schoolvervanger/ondersteuner
Sanne A.
Ondersteuning gr. 7
Brenda: di
Eric, ma, di, woe, do Martijn, do, vr
Eric: do/vr
Karin ma, di, woe Brenda do, vr
Ondersteuning gr. 8:
Karin: do
Brichelle ma, di,
Cris, wo, do, vr
Brichelle/Cris: woe
woe
schoolvervanger/ondersteuner
Ingrid ma, di, woe, Eric, vr
do

Functies en taken leerkrachten
Riëtte Verest
Natasja Hoek
Sanne Coppelmans
Marlies Garritsen
Cris Vissers
Tim van de Laak
Justus van Santen
Michelle Weterings
Marieke Das
Ruth van de Poel
Sabine Meulendijks
Debra Navratil

Interne begeleiding bovenbouw, rekenspecialist, Rots en Watertrainer
VVE , interne begeleiding onderbouw
Taal-leescoördinator, stagecoördinator
Breinbrekers / begeleiding begaafde lln. in kleine groepen
ICT
sportdocent op ma di woe
sportdocent op do vrij
sportdocent op di woe
Rots en Watertrainer gr 1-2
Extra ondersteuning kleuters (kiene kleuters)
Gedragsspecialist en Rots en Watertrainer
Rekenspecialist en Rots en Watertrainer

Onderwijs ondersteunend personeel
Jacqueline Reijs
Arthur Spits

>
>

administratie/receptie
conciërge

Managementteam
Angelique Lenders
Vacature
Lianne Hendrikx

adjunct directeur
adjunct directeur
directeur

onderbouw di, woe, do vrij
bovenbouw

Indeling groepen 3
We starten het komende schooljaar met drie groepen 3. Bij het samenstellen van deze
groepen hebben we de kinderen zoveel mogelijk bij elkaar gehouden. Bij de indeling van
nieuwe groepen houden we rekening met:
•
•
•
•
•

vriendjes/vriendinnetjes
gelijk aantal leerlingen per groep
verdeling jongens/meisjes
leerlingen met extra zorg, zowel cognitief (leren) als sociaal-emotioneel (gedrag)
tweelingen/familie

De leerkrachten hebben de leerlingen zorgvuldig verdeeld. We hebben met al deze factoren
rekening gehouden en we zijn tot de volgende indeling gekomen:

Groep 3C
juf Caro

Groep 3AD
Juf Anne en juf Debra

Groep 3B
Meester Bart

Noah
Bibi
Pleun
Max D
Lizzy F
Liv
Stijn L
Sammie M
Joshua P
Duc
Emanuel
Olivier
Mara
Nora
Jáchym
Ronja
Benjamin
Luna
Ecrin
Elvina
Suze
Abel
Olivia v D
Leticia
Emma L
Loïs
Miraç
Mick

Juliette vd A
Moos
Nena
Gioele
Luke
Rory
Emma van L
Vere
Oscar
Lotta
Vik
Lotte
Nova
Sammie C
Mees
Sam K
Job
Noa
Faayah
Suza
Stijn van W
Inaya
Nina
Teun
Jack
Vince
Ertugrul

Abbey
Ties
Scott
Pien
Féline
Evy
Mas
Juliette O
Ethan
Faber
Olivia T
Lucy
Adam
Chloé
Jule
Duuk
Daan
Luuk
Senne
Leine
Bobbie
Charlie
Jop
Jim
Lune

Verkeersmiddag groep 3 en 4
Tijdens de verkeersmiddag kregen alle kinderen van groep 3 en 4 les over het oversteken op
verschillende plaatsen en kruispunten. Het leerzame middag!

Geen stepjes in de school
De zomer staat voor de deur en de fietsen en stepjes komen tevoorschijn. Fijn als iedereen de
voertuigen met wieltjes wil parkeren in de fietsenstalling. Deze mogen i.v.m. de veiligheid, niet mee
het schoolgebouw in. Dankjewel!

Kanker in het gezin
Wanneer je als ouder kanker krijgt verandert er veel voor jou en je gezin. Dit heeft grote impact, ook
voor de kinderen in het gezin.
Speciaal voor deze kinderen organiseert de Eik activiteiten. Zo komen ze in contact met kinderen die
hetzelfde meemaken en hebben ze een veilige plek waar alle gevoelens rondom kanker er mogen zijn.
In juli zullen er weer leuke activiteiten starten bij de Eik, dus houdt onze agenda in de gaten.
Aanmelden kan direct via de agenda op de website. Tevens zal er in september weer een KaSam
training voor kinderen starten bij de Eik. De informatiebijeenkomst over onze activiteiten en de
training van KaSam is op 5 juli van 19:00-20:00 uur. Aanmelden hiervoor kan via de website
www.inloophuis-de-eik.nl of neem gerust contact met ons op als je meer informatie wilt.
Marijke van Duuren & Teuntje Kuijpers info@inloophuis-de-eik.nl

Nieuws van onze Mediacoach

Summer Camp Eindhoven groep 1 t/m 7
Beste ouders
Hierbij informeer ik u over Summer Camp Eindhoven
De week geheel in het Engels waarbij kinderen op
een leuke en actieve manier met Engels bezig zijn:
*
Songs & Conversations
*
Arts & Crafts
*
Sport& Dance
*
English Class

Eindhoven

Summer Camp Eindhoven is er voor alle kinderen uit groep 1 tm groep 7.
Locatie Juli:
Data:

’t Slingertouw, Grasland 1, Eindhoven
Maandag 25 – Vrijdag 29 juli
(5 dagen)

Locatie Augustus: Dorpshuis Acht, Lekstraat 1, Acht/Eindhoven
Data:
Maandag 29 – Woensdag 30 aug (3 dagen)
Voor verdere informatie & inschrijven gaat u naar:
www.summercamp.nl
Nieuw dit jaar is Junior Camp
Specifiek voor kinderen uit groep 7 en 8 die een extra uitdaging nodig hebben en zich alvast willen
voorbereiden op het voortgezet onderwijs.
Junior Camp is een 5-daags zomerkamp op Landgoed Rhijnauwen te Bunnik.
20 uur lessen Engels en een verder actief en creatief programma eveneens geheel in het Engels.
Tot ziens op Summer Camp of junior Camp.
Best regards,
Mr Marc
ProEnglish
Binnendelta 3J
1261 WZ Blaricum
06 81177037

Summer School Theater
29 aug t/m/ 2 sept 2022
Ben jij tussen de 10 en 16 jaar en heb jij zin om deze zomer lekker te knallen op het toneel?
Geef je dan nu op voor de Summer School op de Ilse Wouters Academy op Sectie-C in Eindhoven!
• 5 dagen vol toneel spelen, improviseren en plezier maken.
• Lessen door diverse professionele docenten uit het vak.
• Actieve lessen met veel variatie.
• Een week vol samenwerken, lef, creativiteit en spelplezier.
• Vrijdagmiddag korte presentatie voor familie.
• Spelervaring is niet vereist. Als je maar zin hebt om toneel te spelen en graag applaus ontvangt…
Ben jij, net als wij dól op theater?
Kijk dan eens op onze website en schrijf je in via: www.ilsewoutersacademy.com/iwasummerschool/

Typecursus voor kinderen van groep 6 t/m 8

