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Corona update 
 
Mede omdat de BSO’s weer open zijn gegaan, gaan wij de eindtijd van de schooldag weer aanpassen 
naar het oude rooster, nl. 15.00 uur. 
Voor de spreiding bij het halen en brengen houden we voor de groepen 7 en 8 aan: start om 8.40 uur 

en eindigt om 15.10 uur. Ook het verschil in de begin- en eindtijden van de kleuters houden we zo. In 

de praktijk betekent dat het volgende: 

• gr 7-8 start om 8.40 uur met de lessen met als eindtijd 15.10 

• gr 5-6 start om 8.30 uur met als eindtijd 15.00 uur 

• gr 3-4 inloop vanaf 8.20 uur, zij starten om 8. 30 uur met als eindtijd 15.00 

• gr 1-2 SS, 1-2 K, 1-2 RM, 1 EC en 1-2 R, 1-2 M brengen vanaf 8.20, zij starten om 8.30. Deze 

leerlingen worden om 14.50 opgehaald door de ouders. 

• gr 1-2 C , 1-2 MM  brengen van 8.30 uur tot 8.35 uur. Deze leerlingen worden om 15.00 uur 

opgehaald door de ouders. 

De kleine pauze: 
10.00 - 10.15 uur gr 3-4-5 
10.20 - 10.35 uur gr 6-7-8 
 
Lunchpauze/ buiten spelen:  
Alle kinderen blijven op school en eten hier hun meegebrachte lunch. We hebben ervoor gekozen om 
de overblijfkrachten nog steeds alleen buiten toezicht te laten houden. Tijdens de lunch van de 
leerlingen houden de leerkrachten toezicht in het lokaal. Dit is ongeveer 20 min.  
Op de volgende tijden spelen de kinderen 40 min. buiten zodat de leerkrachten pauze kunnen houden.  

• 11.50 - 12.30 uur gr 6-7-8 Het extra plein is dan ook beschikbaar.  

• 12.30 - 13.10 uur gr 3-4-5  

• 13.10 - 13.50 uur gr 1-2  

De andere Corona maatregelen houden we nog even vol en kunnen we nog niet versoepelen.         

We hopen na de meivakantie weer fijn te kunnen starten! Ook dan blijft gelden; bij twijfel houd uw 

kind thuis. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we geen groepen naar huis hoeven te sturen. 

 

MEI  

Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei Meivakantie 

Maandag 24 mei 2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij. 

JUNI  

Dinsdag 1 juni MR-vergadering. Start 20.00 uur. 

Donderdag 17 juni Schoolreis (gaat niet door, we denken na over alternatief programma) 

Vrijdag 18 juni  Studiedag. Alle kinderen vrij. 

Maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni Juni vakantie 

Maandag 28 juni Studiedag. Alle kinderen vrij. 



Koningsspelen 
 
Op 23 april jongstleden was het dan zover. De Koningsspelen 2021!  
Volgens goed corona gebruik zijn we de dag met alle klassen gestart via een 
teams-vergadering. 
We hebben met elkaar gedanst op het lied ‘Zij aan zij’ van kinderen voor 
kinderen en we hebben met elkaar getoost onder het genot van een heerlijk 
oranje tomsoesje.  
 
Na de opening was het voor groep 1-2, 5 en 6 tijd om lekker te gaan bewegen. De kleuters deden dit 
in en rondom de school en waren reuze fanatiek bezig. Ze hebben geknikkerd, stoeprandje buts 
gespeeld, een parcours op de fiets afgelegd, gehockeyd en nog veel meer leuke activiteiten 
uitgevoerd. De groepen 5 en 6 gingen naar het park waar zij per klas lekker gingen voetballen, 
baseballen en kingen. In de middag was het de beurt aan de overige groepen. Groepen 3 en 4 deden 
de spellen rondom school en de groepen 7 en 8 gingen naar het park. Overal waar je keek zag je oranje 
verklede kinderen en een aantal kinderen waren prachtig geschminkt met een Nederlandse vlag. Al 
met al was het een fantastische en zonnige dag! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kledinginzameling  
Beste ouder, verzorger, 
  
Basisschool de Talisman organiseert van maandag 
24 mei t/m woensdag 27 mei een 
kledinginzameling in samenwerking met Second 
Life Textile.  
In deze week kunt u (oude) kleding inleveren bij de 
Talisman. 
  
Second Life Textile is een kledinginzamelaar die 
uw kleding en schoenen een tweede leven geeft in 
ontwikkelingslanden.  
  
Mocht u deze maand de kledingkasten gaan 
opruimen, hopen wij dat u uw oude kleding / 
textiel nog even in zakken wil bewaren.  
  
U kunt hierbij denken aan: 
  
- schone kleding (onder- en bovenkleding) 
- schoenen (aan elkaar gebonden) 
- huishoudtextiel (lakens, handdoeken) 
- accessoires (handtassen, riemen etc.) 
  
Let op dat de kleding nog heel is!   

Wij als basisschool ontvangen hiervoor een mooie vergoeding welke we weer besteden aan diverse 
schoolactiviteiten.  

 
 
Nieuws van Lumens 

 
Hoe ga ik om met driftig gedrag 
Kinderen moeten nog leren om met hun emoties om te gaan. Ze weten vaak zelf niet dat boosheid of 
huilen voor veel meer staat dan kwaad zijn en verdriet. Teleurstelling, jaloezie, moeheid, angst, 
spanning, dat kan allemaal achter een boze bui zitten.  
Aan ons als volwassenen is het de taak om ze te leren om gaan met die wirwar aan emoties. 
 
Tips: 
Probeer zelf kalm te blijven. Met boos worden maak je het alleen maar erger. Hoe groter jouw reactie, 
hoe groter die van een kind. Loop even weg als je denkt dat jij je niet kunt beheersen. 
Geef nooit toe, dan ben je verzekerd van nog meer driftbuien. Je kind heeft dan namelijk geleerd dat 
het helpt en kan het vaker gaan inzetten. 
Heel vaak vergeten we begrip te tonen voor het gevoel van een kind. Gevoel mag er altijd zijn, gedrag 
niet altijd. Daar kun je dus op corrigeren. 
Besteed altijd aandacht aan wat er achter gedrag zit: welk gevoel speelt er mee, wat wil je kind 
eigenlijk zeggen of waar heeft het moeite mee? 
Verwoord het gevoel / de emotie van je kind ('Je bent boos omdat we naar huis gaan'). 



Toon begrip voor dit gevoel of deze emotie ('Dat snap ik wel, het was een heel leuk feestje, dus het is 
jammer dat het voorbij is')  
Geef aan waarom iets niet kan, geef een alternatief of corrigeer op een positieve manier (met wat je 
wél wilt zien). ('Ik zie dat je boos bent, je had nog graag willen spelen. Maar we moeten je zus ophalen 
omdat de school uit is, daarna kan we weer met je auto’s spelen. Dus je trekt nu je jas aan en gaat 
mee.   
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 of mailen.  
 

Tot ziens,  
Laila Bouayachi 
06 20478620  
l.bouayachi@lumenswerkt.nl  
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