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Vakantierooster Bs. de Talisman 2021-2022 
 

Herfstvakantie Ma 25-10-2021   t/m  vr  29-10-2021 

Kerstvakantie Ma 27-12-2021   t/m  vr  07-01-2022 

Voorjaarsvakantie Ma 28-02-2022   t/m  vr  04-03-2022 

Pasen Vrij 15-04-2022   t/m  ma 18-04-2022  

Meivakantie
  

Ma 25-04-2022    t/m  vr  06-05-2022 

Hemelvaart Do 26-05-2022    t/m  vr 27-05-2022 

Pinksteren Ma 06-06-2022    

Junivakantie Ma 13-06-2022    t/m  vr 17-06-2022 

Zomervakantie Ma 25-07-2022    t/m  vr 02-09-2022 

De studiedagen en kleutervrije vrijdagen worden in een volgend bulletin bekend gemaakt. 

 

Dutch Technology Week 31 mei t/m 4 juni 
 
Gisteren is de Dutch Technology Week van start gegaan. Tijdens deze week staan wonderlijke en 
innovatieve technologieverhalen centraal. 
We hebben erg leuke en interessante materialen binnen gekregen voor de activiteiten in deze week. 
Op de website van de DTW staan deze wonderlijke en innovatieve technologieverhalen. Kijk bij 
www.dutchtechnologyweek.com bij basisonderwijs. We konden kiezen uit een escaperoom, PSV-
challenge, techniekmissie, hut bouwen op het schoolplein etc.  
 

Ecoschool > onderwerp afval scheiden en kledinginzameling 
 
Het ecoteam heeft in iedere groep een presentatie gehouden over afval scheiden. Na de meivakantie 
zijn we gestart met het scheiden van papier, plastic en restafval. Dit gaat al erg goed.  
Batterijen kunnen ingeleverd worden in de Babbelhof! 
 
Er is 630 KG kleding ingezameld! 
De kiloprijsvergoeding bedraagt 25 eurocent en dat betekent dat er in totaal €157,50,- is opgehaald. 
Een mooi resultaat! Bedankt allemaal voor jullie bijdrage. 

JUNI  

Dinsdag 1 juni MR-vergadering. Start 20.00 uur. 

Donderdag 3 juni Open podium groep 1-2C, 3N, 6JE, 7L, 8E. 

Vrijdag 4 juni Open podium groep 4PN, 5NE, 7S, 8I. 

Donderdag 10 juni Open podium groep 3B, 4VD, 5C, 6D, 7KB. 

Vrijdag 11 juni  Open podium groep 1-2R, 3AD, 4M, 6S, 8BC. 

Donderdag 17 juni Schoolreis (is verzet, we denken na over een alternatief programma 
voor deze dag) 

Vrijdag 18 juni  Studiedag. Alle kinderen vrij. 

Maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni Juni vakantie 

Maandag 28 juni Studiedag. Alle kinderen vrij. 

http://www.dutchtechnologyweek.com/


Creamiddagen en Open podium 

 
De creamiddagen gaan weer starten en deze zullen gehouden worden in de eigen groep. Ook zal er 
weer een Open podium plaatsvinden. Weliswaar in de eigen groep en eventueel digitaal te volgen 
voor alle ouders. Voor de indeling van tijd en dag van de groepen zie bovenaan in de kalender van dit 
bulletin. 
 

Schoolreisje 
 
Omdat er nog geen zekerheid was over de versoepelingen en beperkingen m.b.t corona, toen we het 
schoolreisje moesten gaan voorbereiden, hebben we besloten om het zekere voor het onzekere te 
nemen en het schoolreisje niet door te laten gaan op donderdag 17 juni. Op deze dag zullen de 
kinderen wel een leuk alternatief programma in de eigen klas aangeboden krijgen. Het schoolreisje 
vervalt niet, maar verschuift naar volgend schooljaar (4 oktober). Dan zullen we gezamenlijk met de 
hele school (inclusief groep 8) alsnog op schoolreis gaan. 

 

Gymles 
 
Het begint mooi weer te worden en om die reden draaien we de gymlessen in het park naast de kerk. 
De afgelopen weken merken we dat de kinderen vaak op slippers of sandalen naar school komen, 
maar tijdens de gymles is dit niet wenselijk. We willen via deze weg vragen om tijdens de dagen dat 
de gymles is, ofwel dichte schoenen aan te laten trekken of extra schoenen mee te laten nemen. Alvast 
dank! 
 

Het dragen van slippers op school en veiligheid 
 
Het is eindelijk weer mooi weer! Hier hoort zomerse kleding bij. Er komen veel leerlingen op 
teenslippertjes naar school. We zien echter regelmatig ongelukjes of gevaarlijke situaties ontstaan 
met deze slippers; ze klappen bijvoorbeeld dubbel op de trap of schieten uit bij het rennen op de 
speelplaats. Het gevolg is bloederige tenen, soms met veel vuil in de wondjes. Stevige slippers of 
sandalen voorkomt dit. 

 
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties  
 

Belangrijk bericht vanuit de afdeling leerplicht Gemeente Eindhoven: 
Bij de beoordeling van een verlofverzoek is het volgende van belang: 
Wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden, dit zijn 

omstandigheden waar de ouders en/of het kind geen invloed op hebben zoals bijv. overlijden of 
huwelijk, kan verlof worden aangevraagd. Dit dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de 
verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Het verlof wordt altijd zo kort 
mogelijk gehouden. 
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: 

• familiebezoek in het buitenland 

• goedkope vliegtickets; 

• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; 

• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; 

• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; 

• samen reizen; 

• kroonjaren;  



• sabbatical; 

• wereldreis/verre reis. 
 
Verlof wegens religieuze verplichting of levensovertuiging geldt alleen voor de duur van de religieuze 
verplichting. Landelijk is als richtlijn afgesproken dat  er  voor deze  verplichting één schooldag vrij 
genomen kan worden.  
Dit betekent dat verlof vanwege het vieren van het Offerfeest beperkt dient te blijven tot één dag. 
Indien de leerling meer dan een dag afwezig is en dit gemeld wordt door school als ongeoorloofd 
verzuim, kan de leerplichtconsulent overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal tegen ouders 
wegens overtreding van de  leerplichtwet.  

 

Afdeling leerplicht 

Gemeente Eindhoven 
  

Nieuws van onze Mediacoach 
 

 



Summer School Theater 
 
Onze Summer School Theater gaat door! 
30 aug t/m/ 3 sept (8 – 16 jaar) 
 
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. (binnen de richtlijnen van het RIVM) 
•  Spelervaring is niet vereist. Als je maar zin hebt om toneel te spelen en graag applaus ontvangt… 
 
Ben je tussen de 8-16 jaar en enthousiast over theater? 
Schrijf je dan nu in via www.ilsewoutersacademy.com/iwa-summerschool/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilsewoutersacademy.com/iwa-summerschool/


Summer Camp 

 

 

Summer Camp 

Eindhoven 

 

 

Ook deze zomer is het Summer Camp weer in de eerste week van de zomervakantie in Eindhoven. 

De kans voor kinderen om in de zomervakantie een extra week bezig te zijn met sport, dans, creativiteit en 
leuke lessen, alles geheel in het Engels.  

De lessen tijdens Summer Camp zijn erop gericht om de kinderen zich comfortabel te laten voelen bij het 
gebruik van de Engelse taal.  

De kinderen worden ingedeeld op leeftijd. Het programma is op iedere leeftijdsgroep aangepast.              
De kleinschalige groepen bieden de mogelijkheid voor individuele aandacht.  

Er wordt Engels gesproken, echter daar waar nodig zal er, zeker voor de jongsten, ook een ondersteunend 
woord in het Nederlands gebruikt worden.  

Het enthousiaste “Teacher Team” zorgt voor veel plezier tijdens de activiteiten.                                         
Op de laatste middag wordt het Summer Camp feestelijk afgesloten.  

Tijdens deze “graduation ceremony” ontvangen alle kinderen hun Summer Camp certificaat.  

Hoe het slot gaat verlopen met de high tea, de voorstellingen en de graduation is afhankelijk van de op dat 
moment geldende regels omtrent Corona               
Net als vorig jaar zal Summer Camp geheel Cororna proof plaatsvinden.               
Indien Summer Camp door overheidsmaatregelen niet door kan gaan krijgt u 100% uw geld retour.  

Summer Camp is een dagkamp: 9.00-16.00             
Pre en after care zijn optioneel: 8.00-17.00                       
Data: 12 t/m 16 Juli  
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar                      
Kosten: € 295,- (in Juli / 5 dagen) of    € 195,- (in Augustus / 3dagen) 

Informatie en inschrijven: www.summercamp.nl 

  Juli     Augustus 
Locatie:  t Slingertouw    Dorpshuis Acht 
Adres:  Grasland 1, Eindhoven  Lekstraat 4, EIndhoven 
 

Kinderen in groep 8: Teen Camp                    
Volledig Engelstalig summer school programme op Kasteel Assumburg (11-17 jaar).                      
Met dagelijks 4 uur intensieve lessen Engels in de ochtend. In de middag en avond sportieve en creatieve 
activiteiten. 100% Fun + 100% Engels.               

De ideale voorbereiding voor het komende jaar op het voortgezet onderwijs. 

Informatie en inschrijven: www.summercamp.nl/teencamp 

 


