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Kennismakingsgesprekken
De Voorschoolgroepen en de groepen 1/2 gaan naar Artis
leerlingenraad
Koffie-inloop voor de ouders met meester Tom
De groepen 3, 4 & 5 gaan naar de Meervaart
Start van de Kinderboekenweek

VANUIT DE DIRECTIE
Het nieuwe schooljaar is onderweg. We
zijn heel tevreden over de start. Er heerst
een fijne sfeer in de groepen en ik zie
dat de kinderen met een hoge
betrokkenheid in de klassen zitten. Daar
helpt u als ouder ook bij!
De eerste 3 weken van een schooljaar zijn heel
belangrijk. In die periode vormt een groep zich.
Door dagelijks interesse te tonen voor wat er op
school gebeurt, leert het kind dat u zijn of haar
ontwikkeling belangrijk vindt. Dat geeft extra
motivatie om voor die fijne sfeer en een goede
leerhouding te zorgen.

Daarbij helpt het ook als u van de leerkracht
weet hoe het gaat in de klas én andersom!
Daarom organiseren we volgende week ook
weer de kennismakingsgesprekken. Hierover
verderop in deze nieuwsbrief meer informatie. In
de tussentijd zullen leerkrachten natuurlijk ook
contact opnemen als dat nodig is.
Verder hebben we grootse plannen voor dit
schooljaar. Ook daarover meer in deze
nieuwsbrief!
Ik wens iedereen, namens het team, een mooi
en leerzaam schooljaar!
Tom
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1e Amsterdamse Familieschool
Elk kind verdient goede kansen op een mooie
toekomst. Maar niet elk kind groeit op in
dezelfde situatie.
Wij weten dat sommige van onze kinderen extra
hulp nodig hebben. Bij het leren op school, maar
ook op hele andere gebieden.
Het is om uiteenlopende redenen niet altijd
mogelijk voor hun ouders om die hulp te bieden.
Daarom ontwikkelen we op IKC Het Talent dit
jaar de 1e Amsterdamse Familieschool. Hoe dat
er precies uit komt te zien gaan we dit jaar
bedenken.
Daar zullen we u als ouders niet alleen over
informeren, maar ook bij betrekken. De MR
(medezeggenschapsraad), waarin ook 3 ouders
zitten, heeft al enthousiast gereageerd op dit
idee. Zij zullen straks ook over verschillende
onderwerpen meebeslissen.
Een paar ideeën hebben we al.
We willen veel extra tijd om met kinderen
te kunnen werken aan een goede basis:
rekenen, taal, kennis van de wereld,
enzovoort. Maar ook aandacht voor
sporten, gezondheid en creativiteit zijn
belangrijke onderdelen van de
ontwikkeling van kinderen. Wij geloven
dat juist deze talenten extra ontwikkeld
moeten worden om ervoor te zorgen dat
kinderen straks
Gezinnen die hulp nodig hebben, willen
we ondersteunen. Dat kan zijn op gebied
van financiën, maar ook als ouders
bijvoorbeeld taallessen willen, hulp bij de
opvoeding, werk of een opleiding
zoeken, enzovoort. Veel ouders komen al
bij ons met deze vragen. Maar ook
hiervoor willen we extra tijd en hulp vrij
maken.
Dit alles willen we samen doen met andere
organisaties die nu ook al werkzaam zijn in de
wijk, maar ook daarbuiten. Want de wereld is
natuurlijk groter (en diverser) dan onze buurt.
Tom, onze directeur, mocht op dinsdag 3
september vertellen over deze bijzondere
plannen op radio 1 bij het programma
‘Spraakmakers’.
Hier kunt u de uitzending terugluisteren:
https://bit.ly/2PsLkMG
Wij houden u op de hoogte van deze
ontwikkelingen!

Kennismakingsgesprekken groepen 3 t/m 8
U bent van ons gewend dat u een uitnodiging
krijgt voor de kennismakingsgesprekken. Deze
keer gaat het iets anders, omdat
we deze planning niet meer
kunnen maken in het programma
dat wij hiervoor gebruikten.
Eenmalig willen we u daarom vragen om in te
tekenen op de lijsten de we bij de klassen
ophangen. De lijsten hangen er vanaf vandaag.
Informatieavond voorschool
Dit jaar organiseren we voor de ouders van de
voorschool een informatieavond. Meer
informatie komt via een aparte brief.
BELANGRIJK! Communicatie via Social Schools
App
U ontvangt regelmatig
informatie van school. Soms via e-mail, soms via
onze app, soms via een brief. Op advies van de
ouders van onze medezeggenschapsraad gaan
we vanaf dit schooljaar alle communicatie met
ouders via de Social Schools 3.0 app versturen.
Nieuwtjes uit de klas of van de school, oproepen
voor speciale activiteiten, maar ook belangrijke
berichten, zullen alleen nog via de app
verstuurd worden.
Hierop is 1 uitzondering. Inhoudelijke informatie
over individuele kinderen blijft via e-mail
verstuurd worden. Dit in verband met
privacywetgeving.
Op dinsdag 10 september helpt Tom ouders bij
het aanmaken van hun account (in de hal,
vanaf 08.30 uur). Ook daarna kunt u bij hem, of
bij juf Tiny langskomen voor hulp bij het inloggen.
Binnenkort zal juf Amrana tijdens een
ouderbijeenkomst een voorlichting geven over
alle mogelijkheden en hoe de app precies
werkt.
U kunt de app downloaden in de Appstore of
Google Play. Zoek daar naar: Social Schools 3.0.
In de uitnodiging die u al eens per e-mail en/of
brief heeft ontvangen, staat hoe u kunt
aanmelden om alle informatie van uw kind te
zien.
De app is super handig, het is bijvoorbeeld ook
mogelijk om absenties door te geven!
Gymzaal en schoolplein
De school krijgt een nieuwe gymzaal. Op dit
moment wordt gewerkt aan het ontwerp en alle
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eisen waaraan het gebouw moet voldoen.
De zaal zal in het bezit komen van de
Gemeente, maar wij mogen als
school wel meedenken over hoe
het er straks uit komt te zien.
Meer informatie volgt!
Ook het schoolplein moet nog worden
afgemaakt. Aan de voorkant van het gebouw
zal in november een prachtig plein worden
ingericht door De Twee Heren (dezelfde
organisatie die dat ook heeft gedaan binnen de
hekken). Ook daarover volgt later meer
informatie.

Beste ouders,
Vanaf dit schooljaar ben ik de
nieuwe Intern Begeleider (IB) op Het
Talent.
Ik stel me daarom graag aan jullie voor.
Mijn naam is Astrid Theulings.
Ik ben 54 jaar oud, moeder van 3 volwassen
kinderen en sinds een jaar de trotse oma van
een kleinzoon. Tot mijn grote geluk is er alweer
een tweede kleinkind opkomst. Mijn gezin en
familie is heel belangrijk voor mij. Met veel liefde
zorg ik dan ook elke maandag voor mijn
kleinzoon.
De andere dagen ben ik op Het Talent te vinden
(van dinsdag t/m vrijdag).
Onderwijs is dan ook mijn tweede passie. Met
heel veel plezier heb ik 19 jaar voor de klas
gestaan. Daarnaast heb ik collega's begeleid,
workshops voor verschillende scholen verzorgd
(bijvoorbeeld over rekenen en coöperatief
leren) en IB-taken binnen de school gedaan.
En nu dan Intern Begeleider op deze school.

De zomervakantie is weer voorbij. Iedereen
moest weer even inkomen, vooral het vroege
opstaan! We hopen dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad en weer veilig
en
gezond
is
teruggekomen.

Wij zijn overgestapt naar een andere
lesmethode. Hiervoor gebruikten we de
lesmethode Puk en Ko en nu de lesmethode
Peuterplein. Voor meer informatie erover krijgt u
een uitnodiging voor de informatieavond.
Zoals u heeft gemerkt, zijn wij bezig met het
thema Artis. Om het thema af te sluiten gaan wij
23 september a.s. op uitstapje naar Artis.

OUDERACTIVITEITEN
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn al meer dan een week aan het werk op
school en iedereen is alweer helemaal gewend
aan de nieuwe klas en heeft het naar zijn/haar
zin. Het is fijn om te zien dat dit zo snel en goed
gaat!
Ook voor dit jaar staan er weer allerlei mooie en
goede activiteiten op het programma.
Allereerst hebben we voor de ouders de
gezellige startochtend op dinsdagochtend 10
september.
We kunnen elkaar dan
ontmoeten en gezellig bijkletsen;
ook krijgt u dan nog wat
informatie over o.a. de
naschoolse activiteiten. Hierover ontvangt u nog
een speciale mail.
De Verteltas gaat starten op woensdagochtend
2 oktober. In de Verteltas zit een prentenboek,
een informatieboekje en allerlei leuke spelletjes
die bij het thema horen.
Kleuters en peuters kunnen deze tassen lenen,
mee naar huis nemen en hiermee hun
taalontwikkeling verbeteren. Op
woensdagochtend maken we deze tassen met
een gezellige groep moeders. We hebben nog
meer hulpmoeders nodig! Komt u een keer
kijken?!
Ook zijn er weer verschillende
ouderbijeenkomsten met interessante
thema’s.
Meestal op de dinsdagen, soms op een
woensdag.
Hiervoor krijgt u per mail en/of per Social Schools
tegen die tijd een uitnodiging.
De komende maand staan deze bijeenkomsten
gepland:
Dinsdag 10 sept.

gezellige startochtend

woensdag18 sept. de overgang naar groep 3
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dinsdag 24 sept.

in gesprek met Tom (altijd
op de laatste dinsdag van
de maand)

dinsdag 1 okt.

Informatie van Stichting
Woon – allerlei inf. over deze
buurt/ stadsvernieuwing

*De taallessen blijven op de
donderdagochtend.
Juf Margriet gaat starten op de eerste
donderdag in oktober: 3 oktober
U leert hier heel veel over de Nederlandse taal,
grammatica, leren schrijven en praten over
allerlei onderwerpen.
Ook gaan we op taal-excursie. We bezoeken
verschillende locaties onder andere de
Ridderzaal. Daar leren we veel nieuwe woorden
in hun eigen context.
Zo vergroot u uw woordenschat en
woordbegrip.
U kunt zich aanmelden hiervoor bij de leerkracht
of juf Ligtenberg, maar kunt ook gewoon op
donderdag naar het ouderlokaal komen. Om
voor iedereen deze prachtige kans mogelijk te
maken, zijn de lessen gratis.
Om mee te beginnen: tot aanstaande dinsdag
10 september!
Dan gaan we het jaar samen beginnen met alle
ouders. Na de vakantie kunnen we elkaar weer
ontmoeten en gezellig wat drinken en, eten en
kletsen.
Als u het leuk vindt, kunt u wat lekkers
meenemen voor bij de koffie. Koffie thee sap en
fris verzorgt de school.
Gezellige startochtend
Wanneer:
dinsdagochtend 10 september
Hoe laat:
8.30 tot 9.45 uur
Het gaat over: gezellige startochtend met de
ouders
Waar:
speellokaal
Komt u ook??!!

TAALLESSEN VOOR MOEDERS
Op donderdag 3 oktober beginnen we weer
met een nieuw seizoen Taallessen! Hoe kun je
jouw gebruik van het Nederlands verbeteren?
Daar gaan we aan werken: mooiere zinnen
maken, meer begrijpen, meer woorden kennen.
We gaan naar de Ridderzaal in Den Haag, naar

museum Naturalis in Leiden en naar Utrecht.
De lessen en de excursies worden voor je
betaald. Alleen de koffie is niet gratis: € 10,00
voor een heel jaar!
De lessen duren van 8:30 – 12:00, in de
Ouderkamer.
Moeders met een kind op de Voorschool krijgen
extra oefeningen mee voor thuis. Graag tot ziens
op 3 oktober!
Margriet van der Valk

EEN NIEUWE SCHOOLFOTOGRAAF
Dit jaar zijn we de
samenwerking
aangegaan met heel
toepasselijk,
”nieuwe schoolfoto”.
Dat zal voor ons allemaal wennen zijn want
ze hebben natuurlijk hun eigen manier van
fotograferen .
Ook zullen er nog meer veranderingen zijn
zoals de afmetingen van de foto’s.
Meer informatie volgt maar u kunt alvast de
datum in uw agenda noteren; Maandag 7
oktober komen ze de foto’s maken.
We hebben op deze dag natuurlijk hulp
nodig van een paar ouders.
Vindt u het leuk en heeft u tijd om dit te
doen, laat het dan weten aan juf Karin of juf
Patricia.

BATTERIJEN WAAROM INLEVEREN
Milieu
Lege batterijen horen niet thuis in de vuilnisbak.
Er kunnen stoffen inzitten die schadelijk zijn voor
het milieu, zoals de zware metalen kwik, lood en
cadmium.
Deze brengen het milieu schade
toe wanneer ze bij het huisvuil
worden weggegooid. Daarom is het goed dat
steeds meer mensen lege batterijen apart
inleveren. Gescheiden van het andere afval.
Niet alleen de bekende penlite batterijen
kunnen worden ingeleverd, maar ook
knoopcellen en de accu’s in bijvoorbeeld
mobiele telefoons, foto- en filmcamera’s.
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Oplaadbare batterijen gaan weliswaar langer
mee dan batterijen voor eenmalig gebruik; op
een gegeven moment functioneren ze echter
ook niet meer goed en moeten eveneens op
een verantwoorde manier worden afgedankt.
Hergebruik
Door uw lege batterijen apart in te leveren,
spaart u niet alleen het milieu. In batterijen zitten
namelijk metalen, die kunnen worden
teruggewonnen voor hergebruik.
Dat gebeurt tijdens het recyclingproces, waarbij
metalen zoals nikkel, staal en zink uit de
batterijen worden gehaald. Daarvan worden
weer nieuwe producten gemaakt, zoals zinken
dakgoten, vangrails, maar ook weer nieuwe
batterijen.

WELKOM IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER

26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.
26 aug.

awad
kiyomi
israe
scherlin
Daniela
reda
huseyin
mehmet
mohamed
Mehmet
Serkan
De’shainely
aysen
skylar
Anouar
rayan

1/2a
1/2a
1/2a
1/2a
1/2b
1/2b
1/2b
1/2c
1/2c
1/2c
1/2c
3a
3b
1/2a
4
4

26 aug.
26 aug.
26 aug.
02 sept.
16 sept.
25 sept.
30 sept

Yanis
Soulayman
Uhud
Yara
jawad
Larry
Abdulahi

VS3
VS1
VS1
Vs4
1/2c
1/2b
1/2a

Waar kunt u uw lege batterijen inleveren?
Op school in de gang op de begane grond (bij
de klapdeuren) staat een
inzamelton. Uw kind(eren)
kunnen de van thuis
meegebrachte batterijen daar
ingooien. Voor iedere
ingezamelde kilo lege
batterijen verdient de school 1
punt.
De ophaalservice komt langs om de ton te
legen. De batterijen worden gewogen en de
school ontvangt spaarpunten. De school spaart
op deze manier voor allerlei speel- en
spelmaterialen. Spaar dus mee en lever de
batterijen op school in.

DE JARIGEN VAN SEPTEMBER ZIJN
01
04
06
07
08
09
09
10
13
13
14
14
14
16
16
17
18
18
19
20
22
24
27
28
29

Akin
Nouhaylla
Ceylin
Jonathan
Jay Lee
Yagiz
Aya
Ensar
Hafsa
Metehan
Godrich
Celina
Raniem
Jawad
Lhakshey
Hafsa
Jahrencio
Yas
Chelsea
Adam
Entia
Aya
Emre
Mohammed
Abdulahi

8
3A
8
3A
4
7
6
1/2 A
VS 2
3B
8
6
7
VS 2
4
1/2 B
7
VS 3
1/2 B
3A
5
4
VS 4
7
VS 1
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Leuke, gezellige en leerzame bijeenkomsten voor
ouders en opvoeders van kinderen van 0-18 jaar
Het Begint Bij Mij
Het Begint Bij Mij geeft je inzicht in je eigen stijl van opvoeden en hoe je (je) kinderen kunt leren
wat jij belangrijk vindt.
We doen dit aan de hand van 4 basis thema’s:
1. Mijn rol en verantwoordelijkheid
2. Zelfvertrouwen en zelfbeeld
3. Effectief communiceren
4. Normen, waarden en regels
Met leuke, creatieve en gezellige werkvormen en natuurlijk een kopje koffie/thee met wat
lekkers!
Enkele opmerkingen van ouders na deze bijeenkomsten:
“Elke ouder zou deze bijeenkomsten moeten volgen, zoveel geleerd”
“Ik heb in de eerste bijeenkomst al meer geleerd dan in 5 jaar bij allerlei instellingen”
“Ik heb nu meer zelfvertrouwen en kan beter voor mezelf zorgen en daardoor ook voor mijn
gezin”
Datum

Tijd

Activiteit

Woensdag 25 september
Woensdag 2 oktober
Woensdag 9 oktober
Woensdag 16 oktober
Woensdag 30 oktober
Woensdag 6 november

9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00

Thema 1
Verder met Thema 1
Thema 2
Thema 3
Thema 4
Feestelijke afsluiting met Certificaat (bij
minimaal 5x aanwezig

Graag zien we je op alle 6 bijeenkomsten!
Waar: “De Kikker”Evertsweertplantsoen 3a
De bijeenkomsten zijn gratis! Aanmelden voor 11 september 2019!
Aanmelden kan bij: Susanne Tsui 06-12398362 stsui@ggd.amsterdam.nl en
Alev Yerden 06-23577739 a.yerden@oktamsterdam.nl
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