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24 sept.

Ouderbijeenkomst

VANUIT DE DIRECTIE
Het schooljaar is inmiddels weer een
paar weken oud. We zijn gestart als
de eerste Amsterdamse
familieschool en dat merken we
allemaal! Ik zie blije kinderen op
school die genieten. Naast de lessen taal,
rekenen en spelling is er extra bewegen, filosofie,
beeldende vorming en wetenschap & techniek.
Zo wordt elk kind met zijn eigen talenten
uitgedaagd. De eerste weken van het
schooljaar zijn erg belangrijk. In deze periode

vormt de groep zich. Wij noemen dit de gouden
weken.
Tijdens deze fase proberen we het groepsproces
positief te beïnvloeden, zodat elke leerling een
fijn schooljaar heeft.
De dynamische driehoek
ouders, kind en school vinden we
erg belangrijk.
Als de samenwerking tussen
ouders, kind en school goed is,
komt uw kind optimaal tot leren.
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Wees open naar elkaar en zoek contact
wanneer dat nodig is. Daarom organiseren we
aan het begin van het jaar weer
de kennismakingsgesprekken.
Namens het team wens ik iedereen een fijn en
leerzaam schooljaar toe!
Meester Albert

programma van uur en een kwartier. Het
programma ziet er als volgt uit:
•

•
•
Social Schools
Met regelmaat ontvangt u informatie vanuit
school. Dit doen wij
vanuit Social Schools.
Het is van belang dat
elke ouder de Social Schools app op de
telefoon heeft. De meeste ouders hebben deze
app, maar een enkele nog niet. Heeft u de app
nog niet, bent u de inloggegevens kwijt benader
juf Tiny of kom naar de tafel die ’s morgens voor
de school staat.
Op tijd!
Veel leerlingen zijn ’s morgens op tijd op
school, fijn! Helaas is een enkele leerling ’s
morgens te laat. Voor de rust in de school
en het onderwijsleerproces is het
belangrijk dat iedereen op tijd is.

OUDERBIJEENKOMST OP 24 SEPTEMBER
Dit schooljaar is IKC Het Talent echt van start
gegaan als 1e Amsterdamse Familie School. Alle
kinderen krijgen inmiddels langer les op school
en elke dag is er ook veel naschools aanbod.
We merken dat heel veel kinderen hier gebruik
van maken.
Ook is er een familieteam aan school
verbonden dat klaar staat voor al uw vragen
rondom opvoeding, financiën, zorgen etc.
Misschien heeft u 's ochtends de tafel van het
familieteam al buiten zien staan voor school.
Tijdens de ouderbijeenkomsten gaan we graag
met u in gesprek over hoe u de familieschool tot
nu toe ervaart en uw wensen en ideeën voor de
toekomst.
Vanwege de Coronamaatregelen werken we in
kleine groepen van maximaal 10 ouders tegelijk,
zodat we voldoende afstand kunnen houden. Er
kan maximaal één ouder per gezin naar deze
bijeenkomst komen. Elke groep doorloopt een

kansengelijkheid en de familieschool:
inspiratie en uitleg over het
familieschoolconcept. Met Abdelhamid
Idrissi, oprichter van Studiezalen en
partner van de 1e Amsterdamse Familie
School.
Kennismaken met het familieteam en
nieuwe gezichten op school
in gesprek over uw ervaringen en ideeën
voor het vervolg

De ouderbijeenkomsten zijn op donderdag 24
september. De bijeenkomsten starten aan het
eind van de middag.
U kunt zich aanmelden voor de
ouderbijeenkomsten met de link die u in de
Social Schools app krijgt:
https://tinyurl.com/IKChetTalent24sept
Graag tot dan!

1E AMSTERDAMSE FAMILIE SCHOOL
Dit jaar is het project de 1ste Amsterdamse
Familie School officieel van
start gegaan op
basisschool IKC het Talent.
De school van uw kind! Wat
betekent dit voor u? Met
wat voor vragen kunt u bij
ons terecht? Met alle
vragen!
Kom langs en stel uw vraag aan een van de
leden van het 1ste Amsterdamse Familie School
team:
Mia van der Vlugt, Gonnie de Winter, Ayaan
Libaan en Rutger Lieffijn.
Dit kan elke dag van 8.15 tot 9.00 uur. U herkent
ons aan het marktkraampje en het mooie 1ste
AFS logo. Graag tot dan!

Na deze toch wel rare zomervakantie, mochten
wij gelukkig onze leerlingen weer ontvangen!
We willen de kinderen en ouders nogmaals
hartelijk welkom heten bij ons op school!
Wij zijn blij om iedereen weer te zien en hebben
er zin in om er een leuk en leerzaam jaar van te
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maken. We begonnen het schooljaar met mooi
weer en de peuters hebben daarom genoten
van het buitenspelen.
We zijn ook al begonnen met
mooi knutselwerkjes en de
groep begint al gezellig te
worden.
De kinderen zijn creatief
bezig geweest met verf en
plakfiguren.
Het nieuwe thema waar we
aan gaan werken de
komende tijd gaat over het
lichaam. Samen met de kinderen gaan we
ontdekken hoe ons lichaam eruit ziet en wat wij
met de verschillende lichaamsdelen kunnen.
Met vriendelijke groet,
De juffen van de voorschool.

CONTACT MET DE OUDERS (OUDERCOORDINATIE)
We zijn dit nieuwe school jaar weer gestart. Dit
jaar is alles een beetje anders. Er zijn mooie
ontwikkelingen, maar Corona
werkt nog steeds wel tegen.
We zijn dit jaar gestart met de
Familie School.
De kinderen hebben een
langere schooldag, er zijn meer
verrijkingsvakken zoals muziek, meer talenten
uren, naschoolse activiteiten en een intensieve
samenwerking met SEZO, een school waar het
hele gezin terecht kan.
Een mooie ontwikkeling! Corona bemoeilijkt dit
wel. Zo kan ik zelf, wegens gezondheidsredenen,
niet meer in de gang van de school staan om
met u te praten.
Wel probeer ik zoveel mogelijk telefonisch
contact met u te houden en te e-mailen
(inge.ligtenberg@amosonderwijs.nl).
Voor de deur van de school staat tot aan de
herfstvakantie van 8.15 uur tot 09.00 uur een
tafel waar mensen van SEZO en op vrijdag
meester Rutger met u kunnen spreken.
Met de leerkrachten kunt u ook contact houden
per telefoon of mail en tijdens de
kennismakingsgesprekken per ZOOM.
Graag wil ik u nog even wijzen op de
ouderbijeenkomst in de middag/avond van 24

september. Ook daar kunt u terecht met uw
vragen en ideeën.
Hopelijk kunnen we zo toch goed contact
houden met elkaar en als er wat is hoor ik het
graag van u!
Met vriendelijke groet,
Inge Ligtenberg
Oudercoördinator.

DE SCHOOLFOTOGRAAF
Op 21 september staat de schoolfotograaf
gepland.
Wij vinden het erg jammer maar helaas
kunnen wij de dit niet door laten gaan.
Vanwege het corona virus (ouders
kunnen/
mogen hierdoor niet helpen)en de start van de
familieschool..
Zoals u weet werken we met een blokkenrooster
en hebben de kinderen verschillende
activiteiten op een dag, in en rondom de
school.
Het is nu echt niet haalbaar om de kinderen van
de verschillende activiteiten op te halen voor de
foto’s.
Wij gaan echter met elkaar ons best doen om
deze dag alsnog later in het schooljaar door te
laten gaan, mits dit mogelijk is natuurlijk!
Hopelijk heeft u hiervoor begrip!!!
De fotograafcommissie,
Juf Karin & juf Patricia

HALLO, WIJ ZIJN GROEP 8
Wij hebben twee juffen. Juf Amrana op
maandag, dinsdag en woensdag en juf
Lucia op donderdag vrijdag.
Dit jaar wordt een leuk en spannend jaar.
We krijgen onze definitieve advies.
Daar zijn we nu hard voor aan
het werk.
De eind Cito hopen we
dit jaar te mogen
maken! Zoeken naar
een passende
middelbare school en
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aan het einde van het jaar op kamp.
We hopen ook dat we ondanks het
CaronaVirus mogen afsluiten met een toffe
musical.
We hebben er zin in en gaan keihard aan
het werk!

DE KLEUTERS NAAR DE SCHOOLTUINEN
Meteen op de eerste donderdag na de
vakantie mochten de instroomgroep en 1/2 A
naar de schooltuinen.
Het is nu zo mooi in de schooltuinen, er zijn
prachtige bloemen in bloei, veel groente en fruit
te bewonderen, veel insecten.
De kinderen vinden het daar heel leuk. Ze
mochten bloemen plukken voor een mooi
boeket, hebben het avonturenpad gelopen,
hebben zelf stuifmeel gevoeld, bijtjes gespeeld,
zaadjes gezocht en geplant voor volgend
voorjaar.
We gaan op 3
september en op
10 september
nog een keer en
daarna zijn de
volgende
kleutergroepen
aan de beurt.
Wilt u ook een
keertje met ons mee, meld dat bij de juf!

de kinderen de basisvaardigheden aan te
leren, talenten te ontdekken en tegelijkertijd
plezier te maken.

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1/2

In de kleutergroepen zijn we alweer hard
aan het werk. We tellen en herkennen al
cijfers, benoemen vormen en leren alle
kleuren. Ook zijn we in groep 2 al begonnen
met letters herkennen en benoemen.
De instroomgroep en groep 1/2 A gaan
naar de schooltuinen, dit is super leuk. Over
twee weken gaan de groep 1/2 B en 1/2 C
ook de schooltuinen bezoeken.
We starten deze week met het thema: ”het
Nieuwe schooljaar”.
We leren hoe je vrienden kan maken en
hoe je kan samen spelen.
Wat je allemaal kan
spelen en leren in school.
Natuurlijk houden we u ook op de hoogte
via Social schools.
Heel veel kleuters doen mee met de
naschoolse activiteiten, dat vinden wij heel
erg leuk en de kinderen ook.
Hartelijke groeten de kleuterjuffen.

JUF BERNADETTE STELT ZICH VOOR

JUF KHADIJA STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Khadija Abdi, ik
werk 3 dagen op IKC Het
talent. Samen met Juf Claudia
en Juf Karin zijn wij de juffen
van Voorschool 1 & 2. In mijn
vrije tijd lees, knutsel en kook ik
graag. Ik heb 9 jaar in de
kinderopvang gewerkt en heb dit met heel
veel plezier gedaan.
Ik heb het hier op school ontzettend naar
mijn zin! Ik vind het belangrijk dat alle
kinderen met plezier naar school gaan en
zich er veilig voelen.
Samen met de kinderen, de ouders en mijn
collega's wil ik de uitdaging aan gaan om

Hallo, mijn naam is Bernadette Muringen. Ik ben
49 jaar. Ik heb 2 kinderen, die inmiddels
zelfstandig functioneren en een kleinzoon.
Op maandag en woensdag werk ik op de
Voorschool 3 &4

KENNISMAKEN MET GROEP 3

Oei oei oei wat zijn we al heel hard aan het werk
in groep 3. En wat zijn het een lange
dagen….iedereen, ook de juf, is moe als het
eindelijk 15:00 uur is. Maar….wat hebben we ook
al een heleboel geleerd!!
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De letters i-k-m-s-p
kunnen we al
schrijven en lezen.
We kunnen daar ook
al woorden mee
maken op de
letterdoos.
Ook genieten we van
het lekker veel bewegen, knutselen en de
wetenschap en technieklessen. De naschoolse
activiteiten worden ook goed bezocht.

DE TALENTENDAG
Net zo als vorig jaar werken de kinderen
aan talentontwikkeling en volgen een
workshop een aantal weken achter elkaar.
Dit is nu tot de herfstvakantie. Dit gebeurt
elke week op woensdag.
Voor de kleuters zijn er de
volgende workshops: dans,
yoga tekenen,
sporten/bouwen, koken, creatief en muziek.
Het is zo leuk om te zien hoe enthousiast de
kinderen zijn en er veel van leren.

JUF FIEKE STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Fieke Eling, ik ben 26 jaar en woon
in Linschoten. Na de middelbare school heb ik
de opleiding Onderwijsassistent gedaan en in
2018 de internationale PABO in Meppel
afgerond.
Tijdens de opleidingen heb ik veel stages
gelopen in zowel Nederland als in het
buitenland, onder andere in Kazachstan,
Bonaire en Californië.
Na mijn studie heb ik een tijd gereisd: ik heb een
yoga leraren opleiding gevolgd in India en heb
door Noord en Zuid Amerika getrokken.
Daarnaast hou ik erg van muziek, gitaar spelen,
koken, schilderen en lezen. Vorig jaar ben ik
werkzaam geweest op een school in Engeland
maar vanwege Corona ben ik weer terug naar
Nederland gekomen.
Sinds begin dit schooljaar ben ik op woensdag,
donderdag en vrijdag de juf van groep 6. Ik vind
het belangrijk dat kinderen de wereld ontdekken
vanuit hun nieuwsgierigheid en worden
betrokken bij hun leerproces.
Met mijn enthousiasme en creativiteit moedig ik
kinderen aan hun best te doen en hun talenten
te ontwikkelen.
Juf Fieke

De Onderbouw (3/4) kiest uit
dans creatief, koken, schaken,
stopmotion films maken en
sport/bouwen.
De bovenbouw is bezig met
koken, dans, creatief, schaken,
sport/bouwen, djembe,
stopmotion films maken en
theaterlessen.
Het is heel jammer dat we door de Corona
geen gebruik kunnen maken van onze
ouders met hun talenten. En er geen
afsluiting met ouders kan zijn. Hopelijk
kunnen we dat als al de maatregelen weer
voorbij zijn weer wel doen!
De kinderen hebben in
ieder geval veel plezier,
ontdekken hun
talenten en leren er
veel van.
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01 september Zeeta

3

16

september

Jawad

1/2 C

03 september Rayan

5

16

september

Lhakshey

5

04 september Nouhaylla

4A

17

september

Hafsa

3

04 september De'shainely

4B

18

september

Yas

VS 3

07 september Soulayman

5

19

september

Chelsea

3

07 september Jonathan

4A

20

september

Adam

4A

08 september Hayley

6

24

september

Aya

5

09 september Yagiz

7

25

september

Rana

VS 4

09 september Aya

7

25

september

Larry

1/2 B

10 september Ensar

1/2 A

27

september

Emre

VS 4

13 september Metehan

4B

27

september

Abdulahi

1/2 A

14 september Celina

7

28

september

Mohammed

8

14 september Raniem

8

30

september

Azra

VS 3
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BESLISBOOM 0 t/m 6 jaar
neusverkouden kinderen toelaten
op kinderopvang / school?
Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent
verkouden kinderen en kinder/school vernieuwd.
Nieuw is dat kinderen die een neusverkoudheid
hebben onder bepaalde voorwaarden naar de
kinderopvang en/of school mogen.
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de
richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor
medewerkers in de kinderopvang* en scholen.
Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of
een verkouden kind wel of niet naar school mag
komen. Er is ook een beslisboom voor kinderen van
7 tot en met 12 jaar.

Als het kind getest is op corona en het is niet
besmet (uitslag is negatief) dan mag het kind weer
naar de opvang of school, ook als nog niet alle
klachten zijn verdwenen.
De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor
broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet de
boom apart doorlopen worden.
* kinderdagverblijf,
gastouder

peuteropvang,
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BESLISBOOM 7 t/m 12 jaar
neusverkouden kinderen toelaten
op kinderopvang / school?
Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen
omtrent verkouden kinderen en kinder/school
vernieuwd. Nieuw is dat kinderen die een
neusverkoudheid
hebben
onder
bepaalde
voorwaarden naar de kinderopvang en/of school
mogen.
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de
richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor
medewerkers in de kinderopvang* en scholen.
Met onderstaande beslisboom kun je beoordelen of
een verkouden kind wel of niet naar school mag
komen. Er is ook een beslisboom voor kinderen
van 0 tot en met 6 jaar.

Als het kind getest is op corona en het is niet
besmet (uitslag is negatief) dan mag het kind
weer naar de opvang of school, ook als nog
niet alle klachten zijn verdwenen.
De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor
broertjes en/of zusjes. Voor ieder kind moet
de boom apart doorlopen worden.
* kinderdagverblijf,
gastouder

peuteropvang,
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