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30 juni
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De leerlingen van groep 2 gaan kennismaken in groep 3
Afscheidsmiddag/ avond van groep 8
Juffendag voor de groepen 1-2
De laatste schooldag van dit schooljaar
Start van de zomervakantie t/m 16 augustus
1e schooldag van het nieuwe schooljaar

EVEN KENNISMAKEN
Welkom op onze school
meester Albert! Met deze
woorden werd ik in mijn
eerste week op Het Talent
door een van de leerlingen
begroet.
Dan voel ik mij welkom!
Deze hartelijkheid merk ik bij
leerlingen, collega’s en de eerste ouders die ik
gesproken heb.
Kort iets over mijzelf. Mijn naam is Albert Juffer en
ik woon samen met mijn vrouw en drie zoons in
het prachtige IJsselmuiden, dit is bij
Kampen/Zwolle.
Lange tijd heb ik in het voortgezet onderwijs
gewerkt, eerst als docent bewegingsonderwijs

en daarna als leidinggevende. Sinds begin van
dit kalenderjaar heb ik kennisgemaakt met het
Amsterdamse onderwijs.
Wat mij opvalt is de betrokkenheid van
medewerkers op de leerlingen en de
hartelijkheid van leerlingen en ouders. Dit geeft
mij vertrouwen om het komende half jaar samen
te werken en te bouwen aan goed onderwijs
aan uw kind(eren).
Helaas is mijn beschikbaarheid voor Het Talent
momenteel beperkt, wat maakt dat ik
leerlingen, ouders en collega’s nog weinig heb
ontmoet.
Na de zomer ben ik meer aanwezig en zullen we
elkaar vaker zien.
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DE FORMATIE VOOR KOMEND SCHOOLJAAR
Ma

Di

Woe

Do

Vrij

VS 1/2

Juf Claudia
Juf Karin

Juf Khadija
Juf Karin

Juf Khadija
Juf Karin

Juf Claudia
Juf Khadija

Juf Claudia
Juf Karin

VS 3/4

Juf Khaleda
Juf Patricia

Juf Khaleda
Juf Patricia

Juf Paticia
Juf Sabrina

Juf Khaleda
Juf Sabrina

Juf Khaleda
Juf Sabrina

Instroomgr.

Juf Davina

Juf Davina

Juf Davina

Juf Patricia

Juf Patricia

1/2A

Meester Röbin

Meester Röbin

Meester Röbin

Juf Séverine

Juf Séverine

1/2B

Juf Anita

Juf Fatima

Juf Anita

Juf Anita

Juf Anita

1/2C

Juf Mareth

Juf Mareth

Juf Anemieke
of Juf Mareth

Juf Annemieke

Juf Annemieke

3

Juf Carla

Juf Carla

Juf Carla

Juf Carla

Juf Carla

4A

Juf Rita

Juf Rita

Juf Rita

Juf Rita

Juf Rita

4B

Juf Hatice

Juf Hatice

Juf Hatice

Juf Hatice

Juf Hatice

5

Juf Cacharel

Juf Kim

Juf Kim

Juf Cacharel

Juf Cacharel

6
Middag:

Juf Irma
Juf Hanane

Juf Irma
Juf Cacharel

Juf Fieke

Juf Fieke

Juf Fieke

7

Juf Ai-Lan

Juf Ai-Lan

Juf Ai-Lan

Juf Ai-Lan

Juf Ai-Lan

8

Juf Amrana

Juf Amrana

Vacature

Vacature

Vacature

OUDERBIJDRAGE 2019-2020
Een deel van de ouders heeft de ouderbijdrage
2019-2020 zelf betaald, maar i.v.m. de
coronacrisis is een deel daarvan
(schoolreisje/kamp) niet uitgegeven.
In overleg met de MR is besloten dit als volgt te
verrekenen:
1. Alle ouders van leerlingen uit groep 8 die zelf
de ouderbijdrage betaald hebben krijgen het
deel schoolreisje/kamp terug.
De teruggave groep 8 wordt op korte termijn
gerealiseerd.
2. Bij alle andere ouders van leerlingen die zelf
de ouderbijdrage betaald hebben, wordt het
niet uitgegeven deel in mindering gebracht
op de ouderbijdrage 2020-2021.

DE SOCIAL SCHOOLS APP
Alle berichten in de app worden
in de 1e week (6 t/m 10 juli) van de
zomervakantie uit de app verwijderd.
Wanneer u een bericht of foto wilt bewaren
moet u die zelf voor 4 juli opslaan.
Omdat wij rond 8.30 uur vanwege het ingaan
van de school niet altijd.
telefonisch bereikbaar zijn, willen wij u vragen

om de absentiemeldingen van uw kind(eren)
zoveel mogelijk voor 8.30 uur via de app te
melden.

VAN DE OUDERCOORDINATOR
Wat is het een bijzonder jaar geweest voor ons
allemaal, wereldwijd.
Er zijn nare, moeilijke en verdrietige momenten
geweest en die zijn er ook nu nog, maar gelukkig
zijn er ook veel mooie dingen gebeurd. De
mensen gingen elkaar bijvoorbeeld veel meer
helpen, er was veel minder verkeer en er
ontstonden mooie initiatieven.
In de tijd dat de kinderen thuis waren, was het
voor u niet altijd eenvoudig. Naast alle andere
werkzaamheden moest u ook nog uw kind
begeleiden bij het schoolwerk.
Gelukkig ligt deze thuiswerkperiode ook weer
achter ons en hebben we daarin goed
kunnen samenwerken.
Nu is het dan bijna vakantie. De
meesten van ons blijven thuis dit jaar. Er
worden in de buurt extra veel activiteiten
georganiseerd. De kinderen krijgen een flyer
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mee met wat er allemaal nog extra voor de
kinderen van onze familieschool IKC Het Talent is
georganiseerd en u kunt de Social Schools app
in de gaten voor meer tips en updates!
Heeft u vragen of op een of andere manier hulp
nodig bij problemen over zorg en welzijn, dan
kunt u ook in de vakantie SEZO bellen. Met hen
werken wij nauw samen. Hierover heb ik u
eerder (23 juni) via Social Schools een app
gestuurd.
De telefoonnummers van deze medewerkers
vindt u hieronder nog een keer:
Mia 0657701211 en Ayaan 0658717244.

VAKANTIEFOTO
De kinderen krijgen 30 juni nog
een boodschap mee. Wilt u in de
vakantie weer een leuke foto maken,
dit keer met het parasolletje en sturen
naar info.hettalent@amosonderwijs.nl
dan kunnen we als de school weer
begint, ze gezellig ophangen.
We hopen u allemaal in
augustus weer gezond en uitgerust
op school te zien.
Fijne vakantie!!
Inge Ligtenberg
Oudercoördinator

DE CITOTOETSEN
Met heel veel zin
waren de kinderen en
de leerkrachten van
IKC Het Talent begonnen aan
het schooljaar 2019 -2020.
Het eerste half jaar werd er hard gewerkt en
veel geleerd en dat was te zien in het eerste
rapport in maart 2020 van uw kind(eren).
Door het Corona virus werden alle scholen in
Nederland vanaf 16 maart 2020 gesloten.
Na de mei vakantie op 11 mei 2020 gingen alle
basisscholen weer open maar de kinderen
gingen 2 dagen per week naar school.
Gelukkig zijn alle kinderen vanaf 8 juni weer 5
dagen op school!
Doordat de kinderen 6 volledige weken en 3
halve schoolweken niet naar school geweest zijn
maar thuis onderwijs hebben gekregen zal dit

zoals u zult begrijpen invloed hebben op het
rapport van juni.
De uitslagen van de cito toetsen staan deze
keer niet vermeld in het rapport.
De cito uitslagen worden wel gebruikt door de
leerkrachten om het volgende schooljaar op het
juiste niveau met uw kind(eren) te starten.
Wij hopen er volgend jaar een fijn en volledig
schooljaar van te maken .

EEN LEUKE ACTIE VAN NISRINE EN KHADIJA
Wij gingen zaterdag 13 juni
samen een project
organiseren voor de goede
doelen. Wij hebben
mondkapjes en verschillende
smaken limonade verkocht.
Zoals citroen, komkommer en
mint.Wij hebben heel veel
complimentjes van de bezoekers gekregen.
Het was een geslaagde dag.
Wij hebben een mooi bedrag verdient namelijk
€108,=
Groetjes Khadija en Nisrine uit groep 5

HET KLIMPARCOURS VOOR DE SCHOOL
Het klimparcours in de openbare
ruimte aan de Notweg is gebouwd
voor grote kinderen. Kinderen in de
bovenbouw zijn opzoek naar
uitdaging en willen hun grenzen
kunnen verleggen. Er zit dan ook
een hoge moeilijkheidsgraad in de
touwen en opgangen van de torens.
Het klimparcours is hierdoor niet toegankelijk
voor kinderen die dit niveau niet aan kunnen.
De kinderen die het klimparcours kunnen
beklimmen, zijn in een dusdanige leeftijd dat zij
risico’s zelf kunnen inschatten.
Door het klimmen en klauteren op het
klimparcours verleggen kinderen niet allen hun
grenzen, maar ontwikkelen zij ook hun grove
motoriek.
Het speelelement voldoet aan alle eisen die
gesteld worden namens de NVWA.
Vriendelijke groet,
Barry Bimmerman
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01 juli

Scherlin

1/2 A

04 augustus

Jaafar

1/2 A

01 juli

Siraj

7

06 augustus

Deshamiley

5

02 juli

Khadija

5

08 augustus

Demi

5

03 juli

Nihal

7

10 augustus

Alperen

4

03 juli

Berkay

6

11 augustus

Uhud

VS 1

04 juli

Dipsan

7

11 augustus

Ayuub

5

05 juli

Erdem

3A

13 augustus

Muhammed

5

13 juli

Sabrine

3B

18 augustus

Lina

1/2 B

15 juli

Ilyas

1/2 B

20 augustus

Yeliz

6

17 juli

Dominic

1/2 C

20 augustus

Kiyomi

1/2 A

19 juli

Reda

1/2 B

25 augustus

Junayd

VS 2

19 juli

Emir

5

27 augustus

Serkan

1/2 C

22 juli

Dina

8

28 augustus

Sam

VS 2

22 juli

Huseyin

1/2 B

29 augustus

Tarik

6

24 juli

Sheena

7

30 augustus

Yara

VS 4

25 juli

Cheveyo

VS 3

30 augustus

Ellie

3A

26 juli

Ayoub

1/2 B

30 augustus

Jace

3B

28 juli

Mehmet

1/2 C

30 augustus

Hanan

6

31 juli

Dilara

5
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