14-07-2022
JULI
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

Donderdag 15 september

Informatieavond groep 7-8

Maandag 19 september

Informatieavond groep 1-2

Dinsdag 20 september

Informatieavond groep 5-6

Woensdag 21 september

Informatieavond groep 3-4

Vrijdag 23 september

Om 14.15 uur kennismaking ouders groep 3 op het schoolplein

Het einde van dit schooljaar komt al in zicht! Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een leuk
programma tijdens de laatste schoolweek. Hieronder kun je lezen wat we o.a. gaan doen.
Maandag 18 juli:
• Hiphopdansen met live-band: groepen 3, 4, 5, 6 en 8
• Moordmysterie The Gamemaster: groepen 7 & 8
Dinsdag 19 juli :
• Sportdag groep 1 t/m 8
(De commissie besluit maandag 18 juli in welke vorm deze dag
doorgaat i.v.m. de verwachte hitte en zon intentie. We houden
de weersvoorspelling goed in de gaten)
Woensdag 20 juli:
• Wisseluurtje van 8.30 uur tot 9.30 uur. Leerlingen starten in
hun huidige klas.
• Hiphopdansen met live-band: groepen 1,2 en 7
• Levend monopoly: groep 3,4,5 en 6
Donderdag 21 juli:
• Uitglijden van de kleuters op het schoolplein.
13.00-13.15 1-2 R
13.15-13.30 1-2 MM
13.30-13.45 1-2 K
13.45-14.00 1-2 SS
14.00-14.15 1-2 M
14.15-14.30 1-2 NN
14.30-14.45 1-2 RM

De kinderen die uitglijden gaan ook pas om 15.00 uur naar huis. Dit om de wisselingen van
uitglijden zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Zo kunnen de kinderen allemaal om 15.00
uur afscheid nemen.
• 13.30: De groepen 3 t/m 8 zwaaien groep 8 uit op het Kerkplein.
Ouders zijn hierbij welkom!
Vrijdag 22 juli:
Alle kinderen vrij.
Fijne zomervakantie!

Medezeggenschapsraad Bs. de Talisman
Wij verwelkomen twee nieuwe ouders in onze Medezeggenschapsraad. Zij zullen na de zomervakantie
aansluiten als MR lid en stellen zich hieronder aan jullie voor. Viona van de Pas zal als personeelslid
aansluiten bij de MR en neemt de plaats in van Sanne Coppelmans.
Pieter Embregts - vader van Jim (5) uit groep 1-2K – naast de leuke activiteit als
begeleider bij de schoolreisjes wil ik als ouder graag meer betrokken raken bij de
Talisman.
Het belang van de kinderen en met name het plezier in hun ontwikkeling staat bij
mij voorop. Ik hoop met deelname aan de MR mijn steentje bij te kunnen dragen
aan de kwaliteit binnen de school.
Enkele kernwaarden van mijzelf die van nut kunnen zijn binnen de MR: sociaal,
betrokken en integer.
Eveline van Grootel - Misschien heb je me al eens gezien; rond brilletje en 2
kletsende meiden om me heen. Ik ben Eveline (38), en die meiden zijn Lien (8)
en Fiep (5). Samen met Michiel (41) wonen we om de hoek van de Talisman in
de Bloemenbuurt Zuid.
Ik ben al mijn hele werkende leven actief in het mbo. Het zijn met name de
jongeren die me elke keer weer motiveren om in gesprek te gaan, nieuwsgierig
te blijven, te onderzoeken, begeleiden en aansluiting te houden met hun
belevingswereld. En om ze te leren het beste uit zichzelf te halen, met vallen en
opstaan.
Het (basis-)onderwijs maakt een groot deel uit van het leven van kinderen.
Ik vind het leuk dat ik via de MR een stukje kan bijdragen aan de ontwikkelingen
bij de Talisman.

Gevonden voorwerpen
Er liggen in de school veel gevonden voorwerpen. Jassen, tassen, gymspullen etc. Te veel om op te
noemen. Wij zouden het erg fijn vinden als u de komende dagen en vóór de zomervakantie
kwijtgeraakte spullen op wilt komen halen. Woensdag 20 juli en donderdag 21 juli worden de
spullen buiten op het schoolplein op tafels uitgestald. Donderdag 21 juli aan het einde van de middag
zullen alle spullen die zijn blijven liggen, naar een goed doel gaan. Ouders die het goed kunnen
gebruiken mogen eind deze middag komen kijken en spullen uitzoeken.

Bericht van Het Amuletje
Wij zouden ouders/verzorgers willen verzoeken om even aan de balie of bij Ien Vercauteren te melden
als u tussen 12.00 en 13.00 uur een kind komt ophalen. Overblijfkrachten mogen namelijk geen
kinderen aan volwassenen meegeven als zij hier niet van op de hoogte zijn. Dus ook buiten op de
speelplaats geen kinderen meenemen zonder dit te melden aan de balie of bij Ien Vercauteren.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Controleer op teken
Van maart tot en met oktober worden mensen het meest door teken gebeten, met een piek in juni
en juli.
Wij vinden het belangrijk om ouders van jonge kinderen er bewust van te maken dat het belangrijk is
om hun kinderen te controleren op teken na buiten spelen of een bezoek in het groen.
Maar hoe herken je een tekenbeet? Wat kan het gevolg zijn van zo'n beet? Wanneer moet je jezelf
en je kind controleren en hoe verwijder je het beestje? Kijk voor de belangrijkste punten in de folder
van het RIVM op https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme/voorlichtingsmateriaal

Zomerlezen voor ouder en kind
Kinderen lezen in de vakantie minder dan normaal. Uit onderzoek blijkt juist dat het belangrijk is om
ook in de zomervakantie te blijven lezen. Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen
kunnen maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug vallen in hun leesontwikkeling. Lezen in de
zomervakantie is dus belangrijk voor je kind. Bekijk de bijlage hieronder voor tips.
https://www.zomerlezenkids.com/
TIPS TEGEN DE ZOMERDIP LEZEN
En op een fijne en leuke manier te blijven lezen.
1. KIES EEN BOEK WAT JE KIND LEUK VINDT OM TE LEZEN
Een open deur, maar de kinderen moeten zin hebben om het boek te pakken. Het maakt niet uit wat
ze lezen, als ze maar lezen. Dat mogen dus ook strips zijn!
2. LEZEN KAN OVERAL
Pak je boek en lees. In de tent, op het strand, bij het zwembad, maar ook op het klimrek in de
speeltuin of dobberend op een luchtbed in de zee. Je hebt hier allerlei leuke leesbingo’s voor zoals
de leesbingo zomer, hoe gekker de plek, vaak hoe leuker. Kinderen vinden het ook fijn om zelf een
fijn plekje te bedenken om te lezen.
3. LEES EEN KWARTIER PER DAG
Maak een ritueel van het lezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 15 minuten per dag lezen hun
woordenschat flink vergroten. Maak er een ritueel van. Laat de kinderen bijvoorbeeld elke dag voor
het slapen lezen. Of pak het boek erbij als ze ‘s morgens wakker worden. Of juist net na het ontbijt.
Een kwartier is niet lang, maar heeft wel een ongelooflijk resultaat.
Ritueel
Je kunt ook je eigen leesritueel maken met je kind. Bijvoorbeeld zitten op een speciaal leeskussen,
een stok of knuffel vasthouden bij het lezen, elkaar voorlezen, een picknickmomentje maken tijdens
het lezen, etc.

4. GEEF HET GOEDE VOORBEELD
Lees zelf veel, want zien lezen doet lezen! Of lees veel voor! Zak onderuit in een lekkere stoel en lees
samen. Er zijn ook mooie Samenleesboeken voor jou en je kind. Je leest dan om de beurt een zin of
een bladzijde.
5. DOE SPELLETJES MET HET BOEK
Bedenk allerlei spelletjes met het boek dat je kind leest. Speel bijvoorbeeld scrabble met alleen
woorden die uit het boek komen. Dobbel om het aantal bladzijdes dat gelezen moet worden. Zoek
naar het moeilijkste woord dat je kunt vinden in het boek. Of stop op een willekeurige pagina en rijm
op het eerste woord dat je leest.
6. BELONING
Hang een meter papier op in het appartement, tent, caravan of andere vakantieplek. Zet steeds een
streep voor een gelezen boek. Bedenk een beloning voor elke 2, 5 of 10 boeken/bladzijden die
gelezen worden. Een sticker, een speeltje om in het water mee te spelen, een ijsje zijn
vakantievoorbeelden.
7. DE BIBLIOTHEEK OF KINDERBOEKWINKEL
Regent het? Ga naar de Kinderboekenwinkel in de buurt of naar de bibliotheek. Wat is er nou fijner
dan zelf je boeken om te lezen uit te zoeken? Wie weet strijken jullie wel neer op de fijne stoelen in
de winkel of bibliotheek en ontstaat er ter plekke een leesmoment.
8. DE VAKANTIEBIEB APP
Is je kind helemaal fan van de tablet of iPad? Zet de vakantiebieb erop! Met de vakantiebieb app kun
je gratis boeken lezen en is ook te gebruiken als je geen lid bent van de bibliotheek.

Kika kinderkamp 2022

Nieuws van onze Mediacoach

Nieuws van Lumens

