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Juni vakantie 
 
Het dringende advies is om niet op reis te gaan naar een land waarvoor code rood of code oranje 
geldt. Wij verwachten alle kinderen op dinsdag 29 juni weer op school. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-
thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht 
Wij wensen iedereen een fijne juni vakantie toe!  
 

 
Themacertificaat Bewegen en sport behaald 

 
 

 
De Talisman is gezond! 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien 
dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op 
dit behaalde resultaat! 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én 
hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij 
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en 
minder schooluitval. 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en sport. Gezonde 
School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het 
vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl  

JUNI  

Vrijdag 18 juni  Studiedag. Alle kinderen vrij. 

Maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni Juni vakantie 

Maandag 28 juni Studiedag. Alle kinderen vrij. 

  

JULI  

Vrijdag 2 juli Creamiddag groep 7-8 

Woensdag 7 juli Rapport  

Vrijdag 9 juli Creamiddag 3-4 

Dinsdag 13 juli t/m vrijdag  
16 juli 

Kamp groep 8 

Maandag 12 juli en dinsdag 13 juli Adviesgesprekken groep 7 

Maandag 19 juli en dinsdag 20 juli 10-minuten gesprekken optioneel 

Dinsdag 20 juli  Sportdag 

Donderdag 22 juli Uitglijden groep 2 
Afscheid groep 8 

Vrijdag 23 juli Vrije dag, start zomervakantie. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht
http://www.gezondeschool.nl/


Verkeersveiligheid rondom school 
 
Parkeren buiten de bomenrij op het Gerardusplein  
Het advies van de verkeerscommissie van onze school is om 
zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. 
Komt u met de auto, parkeer deze dan altijd op het 
Gerardusplein. Zodoende blijft het in de Seringenstraat en 
Begoniastraat, bij de ingangen van de school, overzichtelijker en 
dus veiliger!   
Op de tekening hiernaast ziet u hoe u het veiligst de auto kunt 
parkeren. A.u.b. de auto’s buiten de bomenrij met de voorkant 
richting straat, zodat u niet achteruit hoeft te rijden.  
  
Wilt u het plein niet oprijden waar kinderen lopen (zie rode 
streep) Het is veel veiliger om op de andere plekken het plein 
op te rijden. Ook vragen wij u niet te rijden binnen de bomenrij. 
Dit houden we graag voetgangersgebied! Zo zorgen we samen 
voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie.  

 
 
Dutch Technology Week 31 mei t/m 4 juni 
 

De Dutch Technology Week was geslaagd! Het thema was een 
kettingreactie maken. 
Op de foto groep 8E in actie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muziekdocent 
 
Momenteel geeft muziekdocent Jan Willem Otto muzieklessen in 
de groepen 3 t/m 8. Verschillende thema’s komen aan de orde, 
zoals geluiden, melodieën, ritmes, zang en het maken van een 
muziekinstrument. De leerlingen vinden het geweldig! 
 
 

 
 
 



Schoolreis  
 
Vandaag hebben we een heerlijke dag gehad ondanks het alternatieve schoolreisje.  
Friet met snack als lunch, waterspelletjes op het schoolplein, verjaardagen, spelletjes, knutselen en 
als kers op de taart kregen alle kinderen te horen: 
Wij gaan met de hele school op 4 oktober naar de Efteling!! 

 
Bureau Jong 
 
Goed nieuws! 
Na de zomervakantie willen we op De Talisman weer gaan starten met groepsbijeenkomsten voor 
ALLE kinderen van gescheiden ouders uit groep 3 t/m groep 8. Het maakt niet uit of het gaat om een 
recente scheiding of dat de scheiding al langer geleden is. Voor alle kinderen is het prettig om een 
plek te hebben om zijn/haar verhaal te doen. Dit gebeurt onder professionele begeleiding in een 
groep met 6-8 lotgenoten op een vertrouwde plek, namelijk op de eigen school. 
 
Het is een GRATIS aanbod, na schooltijd.  
We hebben van beide gezaghebbende ouders toestemming nodig, wat geheel digitaal geregeld kan 
worden via onze website.   
https://www.bureaujong.nl/groepstraject-formulier 

Onderstaand filmpje geeft een goede indruk van het groepsaanbod van Bureau Jong en wat het 

kinderen en ouders op kan leveren. 

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c 

 

Voor meer info zie: www.bureaujong.nl 

https://www.bureaujong.nl/groepstraject-formulier
https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c
http://www.bureaujong.nl/


Heb je vragen over ons aanbod, dan kun je hiervoor terecht bij onze contactpersonen op school: 
Natasja Hoek en Riëtte Verest. 
 
Natuurlijk mag je ons ook altijd bellen of een e-mail sturen met jouw vragen. 
Fijne dag!  
Ans en Susanne 
Bureau Jong 
 
 

Cursus blindtypen voor leerlingen van groep 6 t/m 8 
 

 
 



Nieuws van Lumens 
 
Voorlezen 
Waarom is voorlezen belangrijk 
 
Het is goed voor de taalontwikkeling. Het kind leert nieuwe woorden. 
Het kind leert luisteren en zich concentreren.( goed luisteren en volgen waar het verhaal over gaat) 
Leert fantaseren ( zich verplaatsen in iemand anders} 
Het kind doet kennis op over de wereld om zich heen. 
Het is gezellig om samen bezig te zijn, een moment van rust. 
Het kind krijgt plezier in lezen  
Het kan kinderen leren om beter met eigen gevoelens om te gaan. 
 
Tips: 
Je gaat eerst het boek samen bekijken zonder voor te lezen welke plaatjes staan er in wat is er 
allemaal te zien 
Let op je houding naar het kind toe. Ga op zo een manier zitten dat het kind het boek goed kan zien 
en dat je het kind ook kan aankijken. 
Kijk het kind regelmatig aan tijdens het voorlezen. Zo kun je zien wat het kind ervan vind. 
Let op je stem, dit geeft meer sfeer aan het verhaal. Je kan bv. geluiden van dieren nadoen of 
verschillende stemmen gebruiken. 
Stel je kind tijdens het voorlezen vragen of maak opmerkingen. 
Lees langzaam voor, zodat je kind tijd heeft om de tekst te volgen. 
Lees hetzelfde boekje meerdere malen voor. Jonge kinderen zijn dol op herhalingen. iedere keer dat 
het boekje voor wordt gelezen ontdekken ze andere dingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Tijdens het voorlezen is het kind actief bezig met taal. Dit merk je doordat het kind vragen stelt, 
dingen aanwijst of lacht. 
Als ouder moet je je kind helpen om het verhaal te begrijpen. 
Belangrijk is welk boek je kiest, het moet niet te moeilijk zijn en ook niet te gemakkelijk. 
Als je naar de bibliotheek gaat kun je daar altijd even vragen wat het beste bij de leeftijd van je kind 
past. 
Vind je het moeilijk om voor te lezen dan kun je het verhaal ook vertellen aan het kind in je eigen 
woorden en in je eigen taal. 
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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