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Vanuit de directie
De voortgangsgesprekken
Nieuws uit de Voorschool
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Groep 1/2b stelt zich voor
Een nieuwe ouder- en kind adviseur
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Batterijen inleveren
De jarigen

AGENDA
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09 november
In de week van 16 november

leerlingenraad
voortgangsgesprekken

•
•

23 november
26 november

Studiedag, de school is gesloten alle kinderen zijn vrij
Schoen zetten

Wist u dat u uw kind ook via de Social School App ziek kan melden,
wel graag voor 8.30 uur.
VANUIT DE DIRECTIE
Deze maand heeft IKC Het Talent
een thema inspectiebezoek gehad
met als thema ‘kwaliteitsverbetering
in relatie tot de doelgroep’. We
kunnen terugkijken op een goed
gesprek. In de terugkoppeling zei de
onderwijsinspecteur dat we goed zicht hebben
op de doelgroep en we weten goed hoe we
aan de kwaliteitsgebieden gaan werken. Op
basis van de analyse en het gesprek heeft de
onderwijsinspecteur er alle vertrouwen in dat we
doorgaan met het geven en ontwikkelen van
goed onderwijs.
Als gevolg van de Corona moeten steeds meer
leerlingen en collega’s noodgedwongen thuis
blijven. We doen er alles aan om de vervanging
zo goed mogelijk te organiseren, maar we
merken dat dit steeds lastiger wordt. Het komt
daarom regelmatig voor dat een klas thuis moet
blijven.

Als team bereiden we ons voor om
thuisonderwijs zo goed mogelijk te organiseren.
De eerste klassen en leerlingen werken al op
afstand. We maken daarbij verschil tussen de
kleuterbouw en groep 3 t/m 8. Ten aanzien van
thuisonderwijs moeten we keuze maken, omdat
het niet haalbaar is om thuis alle vakken te
volgen.
Met vriendelijke groet,
Albert Juffer
Interim directeur.
DE VOORTGANGSGESPREKKEN
In de maand november vinden
de voortgangsgesprekken plaats.
U krijgt daarvoor een uitnodiging
van de leerkracht.
De gesprekken zullen online plaatsvinden.
In de voortgangsgesprekken komt aan de orde
hoe we aankijken tegen de leervorderingen.
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Daarnaast willen we ook aandacht geven aan
het algemene functioneren van uw kind.
Hoe gaat het om met een taak, hoe is de
zelfstandigheid, hoe gaat het om met
klasgenoten, hoe gaat het om met emoties.
De terugblik is bedoeld om duidelijk te maken
hoe we de periode richting kerst willen invullen.
Daarbij horen we ook van uw kant graag wat de
wensen of verwachtingen zijn.
Op elke school is de betrokkenheid van ouders
belangrijk. Op een Familieschool is dat nog
belangrijker.
We willen ieder kind steeds beter begrijpen en
verder helpen in de ontwikkeling.
Dan is de informatie en het inzicht van de ouders
van grote betekenis.
We spreken u graag bij de
voortgangsgesprekken!
Namens de collega’s,
Rutger Lieffijn, intern begeleider

slaap ik heeel lang en maak het huis schoon,
dat weten de kinderen.
Op dinsdag is juf Fatima er.
We beginnen de dag altijd met het
versje:
Luister goed ik heb een vraag.
Wat voor dag is het van daag?
Is het maandag, dinsdag, woensdag?
Is het donderdag ja of nee?
Is het vrijdag, zaterdag, zondag
Wie heeft er een goed idee?
We praten nu over de herfst: nerven,
herfst kleuren, hoed van de
paddenstoel, steel, wintervoorraad
en over de egel en de eekhoorn.
Daarmee gaan we ook aan de slag
we verven, knippen, plakken en
kleuren.
Ook krijgt groep 2 computerles.
En gaan we op woensdag en vrijdag
naar de gymzaal naar meester Dave.
Maar spelen doen we het allerliefst memory, in
de huishoek, de zandtafel, puzzelen, Duplo, met
de auto’s en tekenen.
Ook zingen we veel en buiten zitten we graag
op de fietsen of in de zandbak.

Het is herfst. Het wordt buiten kouder, het wordt
donkerder, het wordt natter en de vallende
bladeren hebben verschillende kleuren.
De herfst brengt ook veel plezier, we kunnen:
mooie paddenstoelen bekijken, eikels en
kastanjes rapen en de wind voelen.
In dit thema werken en praten de kinderen over
alles wat ze zien en voelen in de herfst. Het is
voor veel kinderen fijn en leuk als u met uw kind
thuis de woorden waar we mee bezig zijn ook
bekijken en bespreken (woordkaarten).
Uiteraard gaan we weer een
herfstwandeling lopen met
peuters. Het liefst met een
prachtig herfstzonnetje.

Hallo wij zijn 1/2B
In groep 1/2 b zitten nu 19 kinderen.
Ik werk 4 dagen en op dinsdag ben ik vrij en dan

Kortom het zijn drukke, leuke en leerzame dagen
voor de kinderen maar ook voor de juf!
Juf Anita.
OUDER- EN KIND ADVISEUR IKC HET TALENT
Naast ouder en kind adviseur Gonny de Winter is
een tweede OKA verbonden aan IKC Het
Talent. Hij stelt zich hieronder aan u voor.
Ik ben Aswin Jurhawan en ik
kom uit Utrecht. Ik heb de
opleiding Social Work gedaan
aan de
Hogeschool van Amsterdam.
Ik ben per 1 september 2020
in dienst bij het Ouder en
Kindteam Osdorp. Ik heb hiervoor gewerkt bij de
zorginstelling Unalzorg als ambulante
hulpverlener. Ik heb voornamelijk Turkse en
Marokkaanse gezinnen thuis begeleid.
Daarnaast ben ik Rots en Water trainer. Mijn
passie in dit werk is succeservaring van het kind,
ouder, leerkracht en overige collega’s te
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creëren, delen -en of te vergroten. Ik kijk er erg
naar uit om kennis te maken met jullie!
Wanneer naar het Ouder- en Kindteam?
Heb je vragen over de opvoeding of het
opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de
situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan
iedere school een Ouder- en Kindteam
verbonden. Hier kan je altijd terecht,
bijvoorbeeld bij de ouder- en Kindadviseur die
op vaste momenten aanwezig is.
De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn
onafhankelijk van school. Afspreken kan op
school, in de wijk, thuis of online.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld
eten, slapen, pesten, druk of juist
teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan
ruzie, scheiding, verlies) of problemen waar je
misschien als ouder zelf mee zit zoals verslaving
of schulden.
Neem contact op met de ouder- en
kindadviseurs of maak een afspraak. Samen kijk
je dan wat er speelt en wat bij jullie past.
Misschien wil je alleen wat informatie en advies?
Misschien een paar gesprekken of tijdelijke
begeleiding van de jeugdpsycholoog, jeugdarts
of jeugdverpleegkundige?
Of een training voor jouw kind of jouzelf als
ouder? Bespreek het samen.
I.v.m. de corona maatregelen zullen de ouderen kind adviseur voorlopig geen spreekuren
houden op school.
Zij zijn bereikbaar via e-mail en telefoon op ma
t/m do en in de even weken op vrijdag tussen
9.00 en 17.00 uur.
Aswin Jurhawan
06-42597692
A.jurhawan@oktamsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, do & vrij.

BATTERIJEN 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 en
snoerloos gereedschap. 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.
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.
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05 november

Yasmin

1/2 C

14 november

Zumra

VS 2

06 november

Brahmroop

6

19 november

Anouar

5

07 november

Sherihan

8

21 november

Amir

4A

07 november

Mandeeq

8

21 november

Cengiz

4A

07 november

Amir

VS 1

22 november

Juwel

7

08 november

Kyran

5

22 november

Sirac

3

10 november

Diariou

3

26 november

Yusuf

8

11 november

Livanur

VS 4

28 november

Sara

VS 4

12 november

Jahel

5

29 november

Iyed

1/2 C

12 november

Daniyah

VS 4

29 november

Selim

8

13 november

Aya

3
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