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Agenda
Vanuit de directie en het team
Nieuws vanuit de Voorschool
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De groepen 1/2 naar de Meervaart
Groep 3a stelt zich voor
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Op bezoek bij politiebureau Meer en Vaart
De jarigen
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04 februari
04 februari
10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 febr. t/m 01 maart

Groep 4 naar de Hermitage
Ouderbijeenkomst: “mijn kind begint met puberen”
Groep 6 naar Het Amsterdam Museum
Groep 7 op Bliksemstage
Afsluiting Talentenmiddag
De groepen 3 naar het Van Goghmuseum
Studiedag, de school is gesloten
Voorjaarsvakantie

WIST U DAT U UW KIND OOK VIA DE SOCIAL SCHOOL APP ZIEK KAN MELDEN, DIT DAN OOK GRAAG
VOOR 8.30 UUR.
VANUIT DE DIRECTIE EN HET TEAM
Er zijn veel volwassen mensen actief op
IKC Het Talent. Om de veiligheid te
borgen en het overzicht niet kwijt te
raken wie er in onze school is moeten
gasten zich voortaan melden bij de
conciërge (Tiny Dulmus).
Onze volwassen gasten krijgen een keycord met
een kaartje die ze moeten dragen in de school.
Volwassenen die regelmatig met kinderen
werken moeten ook een Verklaring Omtrent
Gedrag inleveren bij Tiny.
Er zijn verschillende kaartjes en keycords.
• Een wit kaartje voor een medewerker
van buiten de school
• Een blauw kaartje voor een

•
•
•
•

(dag)bezoeker
Een groen kaartje voor een leerlingondersteuner
Een geel kaartje voor een begeleider
van de naschoolse activiteiten
Een roze kaartje voor een stagiaire
Bij het verlaten van de school moet de
Keycord weer ingeleverd worden.

Het zal in het begin even wennen zijn maar op
deze manier is het voor iedereen duidelijk wie in
de school aanwezig is.
Regelmatig hebben we met groepen leerlingen
activiteiten buiten de school. Dat kan een
museumbezoek zijn, een schoolreisje enz.

Kijk voor meer informatie op onze website; www.ikc-hettalent.nl
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Voor onze begeleidende medewerkers, vaders
en moeders hebben we een lichtblauw hesje
van IKC Het Talent (zie
foto).
Ook tijdens de pauze
zullen de
leerkrachten en de
pauze-ouders deze
hesjes dragen, op
deze manier zijn we
herkenbaar voor de
kinderen en voor
buitenstaanders die de begeleider van de
groep wil aanspreken.
De praatplaat van de 1e Amsterdamse Familie
School is klaar. De praatplaat hangt aan het
buitenraam (zie foto) bij de hoofdingang.
Samen met juf Inge plannen we een ochtend
om deze plaat te bespreken met de ouders. U
hoort hiervan via juf Inge.

We hebben net het thema “winter “afgesloten.
Helaas zonder echte sneeuw, maar hopelijk
hebben we het winterse gevoel goed kunnen
overbrengen op onze peuters.
Ons volgend thema is “je lichaam”.
We gaan dan ons lichaam ontdekken ,het
verschil leren tussen groot en klein en alle
soorten kledingstukken bewonderen en
bespreken die we deze periode aan hebben.
Verder gaan we veel liedjes over onze
lichaamsdelen leren en ook hoe we onze
tanden moeten poetsen. Kortom…..het worden
weer leuke en leerzame dagen op onze
voorschool.
Wij hebben er zin in!!
De voorschooljuffen.
DE GROEPEN 1/2 NAAR DE MEERVAART
Maandag 13 januari zijn de kinderen van de
groepen 1/2 a , b en c naar de voorstelling
Kikker op avontuur geweest.
Het was een vrolijke en soms spannende
voorstelling want Kikker was bijna verdronken.

Gelukkig kwam rat net op tijd met zijn boot.
Ook varkentje stond te wiebelen op
een hoge ladder om appels te
plukken voor een appeltaart maar
haas hield de ladder goed vast.
Dat doen goede vrienden voor
elkaar!
En eend leerde dat je ook
avonturen kan beleven vlak bij huis.
Voor en na de voorstelling kregen de kleuters les
op school over de voorstelling.

Groep 3a stelt zich voor

WAAROM IS GROEP 3A DE LEUKSTE GROEP
VAN HET IKC HETTALENT?
De antwoorden die de kinderen gaven zijn:
Ik ben de beste van de klas in rekenen
(Nassim).
Ik heb een lieve juf en ik heb lieve
vriendinnen (Anissa).
De leesboekjes zijn leuk (Yousuf).
Ik kan rustig werken (Isa).
Ik ben blij omdat ik mijn letterdiploma heb
gehaald (Cengiz).
Ik heb een lieve juf en ik ben de beste van
de klas in lezen (Jonathan).
Lezen vind ik leuk( Erdem).
Ik kan mooi schrijven (Bentley).
Ik kan goed rekenen (Nouhaylla).
Ik kan mooi schrijven en de juf is lief (Beyza).
Spelling en lezen vind ik leuk (Adam.)
We spelen altijd en de juf is lief (Shainely).
Het is leuk om andere kinderen te helpen
met rekenen (Amir).
Ik heb vriendinnen die lief zijn (Yasmin).
Ik kan lezen, schrijven en
taal is leuk (Kissowen).
Lezen vind ik leuk (Ellie).
Ik kan goed lezen (Milena).
Ik kan goed en stil
werken (Yigit).

Kijk voor meer informatie op onze website; www.ikc-hettalent.nl
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OP BEZOEK BIJ POLITIEBUREAU MEER EN VAART
We zijn met de moeders van de
Taalles naar het politiebureau
Meer en Vaart geweest. Daar
mochten we vragen stellen aan
Ed Stoop, die ook veel vertelde
over zijn ervaringen als wijkagent
in Osdorp. Enkele van zijn adviezen aan ouders:
•

•

•

•

•

•

•

Praat met je kind! Dat geeft een band
van vertrouwen. Vraag naar wat je kind
meemaakt, op school, op straat, online…
Kinderen zien veel op straat, ook
crimineel gedrag. Ze hebben
begeleiding nodig van thuis om te
begrijpen wat er gebeurt.
Zelfvertrouwen zorgt dat kinderen niet
zomaar doen wat iemand hen vraagt of
opdraagt. Onzekere kinderen doen
sneller stomme dingen, want de
groepsdruk is groot.
Alcohol is gevaarlijker dan drugs of XTC:
slecht voor je lijf, en het leidt tot agressie,
tot vechten…
Als je kind spullen heeft die hij of zij niet
zelf gekocht kan hebben: ga het gesprek
aan, ook al is dat moeilijk! Doen alsof je
het niet ziet, alsof er niets is gebeurd, is
echt niet goed! De politie wil je altijd
helpen met tips hoe je kunt praten over
fout gedrag.
Geef het goede voorbeeld. Kinderen
hebben goede rolmodellen nodig! En
heel veel liefde.
Heb aandacht voor elkaar, ga mee naar
het sportveld, leg thuis die telefoon
weg… op straat zijn er veel uitdagingen,
dat is spannender dan thuis. Zorg dat je
kind zich thuis prettig en veilig voelt.

01 februari
03 februari
06 februari
06 februari
08 februari
09 februari
10 februari
13 februari
13 februari
18 februari
24 februari
25 februari
28 februari

Joshua
Yasmin el
Jurshaina
D'Angelinho
Jassim
Yousuf
Daliyah
Alisha
Karam
Rayan
Sumeyra
Moncef
Zeynep

6
3A
1/2 C
1/2 B
VS 4
3A
1/2 A
3B
6
7
VS 2
1/2 A
7

van 15 februari
t/m 1 maart

Kijk voor meer informatie op onze website; www.ikc-hettalent.nl
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