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Kinderboekenweek
Studiedag, de school is gesloten alle leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie
Wintertijd, de klok gaat 1 uur terug

Wist u dat u uw kind ook via de Social School App ziek kan melden,
dit dan graag voor 8.30 uur.

VANUIT DE DIRECTIE
De laatste persconferentie van
premier Rutte hebben we nog vers in
ons geheugen.
Helaas steekt het Coronavirus weer
de kop op en zijn nieuwe
maatregelen nodig. Gelukkig kunnen de
leerlingen gewoon naar school, maar helaas
moeten ouders nog op afstand blijven. Veel
ouders blijven op de gewenste afstand achter
de paarse lijn.
Wilt u allen de verantwoordelijkheid nemen om
op afstand te blijven?
Ontwikkeling Amsterdamse familieschool
Na een onrustige start zien we gelukkig dat het
nieuwe lesrooster voor veel meer rust zorgt, wat

het leren ten goede komt. Na de herfstvakantie
zal een nieuw naschools aanbod starten waarbij
er naast bewegen en cultuur meer
aandacht is voor taal, lezen, rekenen
en huiswerkbegeleiding.
Binnen de AFS zijn er twee hoofd
ontwikkelgebieden. Ten eerste onderwijs
aan leerlingen en ten tweede de
verbinding tussen thuis, omgeving
en school. De directeur van de
school geeft leiding aan het
ontwikkelgebied onderwijs. Jantien
Aalbrechtse (gemeente Amsterdam) geeft
leiding aan het ontwikkelgebied tussen thuis,
omgeving en school. Meester Albert en Jantien
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hebben structureel overleg, waardoor ze voor
een duidelijke communicatie kunnen zorgen.
Hiermee komt er voor het team een duidelijke
focus op onderwijs. Voor dit schooljaar heeft de
school als doel gesteld om de verlengde en
verrijkte schooldag inhoudelijk goed te
ontwikkelen.
Sollicitatieprocedures
Op dit moment lopen er drie
sollicitatieprocedures. De procedure naar een
nieuwe directeur is vorige week gestart. Ouders
en teamleden zitten samen in de
benoemingscommissie. Dit maakt dat we er alle
vertrouwen in hebben dat we samen een
geschikte kandidaat vinden.
Ook de procedures onderwijsassistent en
coördinator naschools aanbod lopen. Met een
coördinator verwachten we dat de planning en
uitvoering van het naschools aanbod goed
gaat lopen. De nieuwe onderwijsassistent willen
we inzetten voor ondersteuning tijdens de
lesdag en het naschools aanbod.
Mailen in het weekend
Het komt voor dat ouders leerkrachten in
het weekend mailen en snel reactie
verwachten. Voor iedereen is het belangrijk
te rusten van je werk, ook voor leerkrachten.
Wanneer u in het weekend een mail stuurt, mag
u de eerstvolgende werkdag van de
medewerker een reactie verwachten.
Evaluatie eerste weken AFS
Denkt u eraan de evaluatie eerste weken AFS in
te vullen? De feedback uit de vragenlijst en de
feedback die we tijdens de ouderbijeenkomst
van 24 september gehad hebben, analyseren
we. Op een later moment zullen we de
uitkomsten daarvan met (een deel van) u
bespreken, zodat we de verlengde en verrijkte
schooldag door kunnen ontwikkelen.
Leidingen legionella vrij
Enkele weken geleden is er opnieuw een meting
naar legionella in de leidingen gedaan.
De leidingen zijn weer legionella vrij.

GEZONDE SCHOOL
IKC Het Talent is een Gezonde School.
Wij helpen ouders graag om de kinderen

gezond gedrag aan te leren en te wennen aan
gezonde voeding.
Daarom hebben we afspraken gemaakt over
de tussendoortjes, lunch op school, wat er
gedronken wordt op school en over traktaties.
Afspraken moeten ook
gecontroleerd kunnen worden.
Om dit voor het schoolteam
mogelijk te maken hebben we
de afspraken
zo simpel mogelijk gemaakt. We vertellen
u graag wat er wél mag. Dat betekent dus dat
al het andere niet mag.
Kinderen eten op school (zowel tussendoor als
tijdens de lunch) brood, liefst
bruin brood, groenten en fruit.
Hoe het brood belegd is,
bekijken wij niet. Maar uiteraard
adviseren wij ook om goed te
letten op gezond beleg.
Op school drinken wij alleen water.
Traktaties delen kinderen uit als zij jarig zijn. Dat is
een feestje en bij een feest hoort ook iets lekkers!
Gezonde traktaties kunnen ook heel lekker zijn.
Maar we begrijpen het ook als kinderen graag
iets te snoepen uitdelen. De afspraak is dat
gezonde traktaties op
school mogen worden
opgegeten.
Vanwege de Corona is
dat niet mogelijk en
vragen we u alleen
verpakte dingetjes uit te
delen. Dit alles geven wij mee naar huis, zodat u
als ouder zelf kunt bepalen wanneer het kind dit
mag opeten.

VERSLAG VAN DE OUDERBIJEENKOMST OVER DE
AMSTERDAMSE FAMILIE SCHOOL
Vorige week donderdag 24 september was er
een ouderbijeenkomst over de Amsterdamse
Familie School.
Voor de ouders die hier niet bij aanwezig
konden zijn volgt hier een kort verslag van de
bijeenkomst. Heb je vragen of ideeën voor de
ontwikkeling van de Familie School? Schroom
dan niet om Albert aan te spreken of een mail te
sturen!
Het doel van de Familie School is het
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bevorderen van kansengelijkheid. Abdelhamid
Idrissi vertelde een inspirerend verhaal over
kansengelijkheid vanuit zijn eigen ervaringen.
Abdelhamid heeft de stichting Studiezalen
opgericht vanuit de motivatie om alle kinderen
die nu opgroeien te helpen hun talenten verder
te kunnen ontwikkelen.
Naast studievaardigheden biedt studiezalen ook
lifecoaching en stelt een breed netwerk
beschikbaar voor de kinderen en hun gezinnen.
Dit is zo’n groot succes dat Abdelhamid zichzelf
vorig jaar ‘Amsterdammer van het jaar’ mocht
noemen. Op IKC Het Talent biedt studiezalen op
twee dagen de profijtklas aan als naschoolse
activiteit voor de bovenbouw.
Albert vertelde in zijn aftrap dat de Familie
School op IKC Het Talent uit 3 onderdelen
bestaat:
• De verlengde schooldag
• De verrijkte schooldag
• Het familieteam
Dit schooljaar is het onderwijsaanbod aan de
kinderen uitgebreid met extra vakken en
vakdocenten en is er elke dag een uitgebreid
naschools aanbod waar kinderen zelf een keuze
voor kunnen maken.
Dit is nog niet helemaal op het niveau zoals we
willen. Het schoolrooster bleek onrustig te zijn
voor de docenten en is daarom na 3 weken
aangepast om meer rust te brengen. De
naschoolse activiteiten zullen steeds meer gaan
aansluiten op het onderwijsaanbod onder
schooltijd.
Voor de herfstvakantie start de inschrijving voor
het nieuwe blok naschoolse activiteiten na de
herfstvakantie.
Na de introductie door Albert en Abdelhamid
stelden een aantal nieuwe gezichten binnen de
school zich voor: de vakleerkrachten voor
muziek, filosofie, beeldende vorming en filosofie
en Ayaan en Mia die werken in het familieteam.
In de laatste ronde van de ouderbijeenkomst
gingen Kim en Mia in gesprek met ouders over
tips en tops voor de Familie School.
Hoe gaan we verder?
Deze week ontvangen alle ouders een uitvraag
over de verlengde schooldag. De reacties
daarop en de tips en tops die ouders hebben
genoemd op de ouderbijeenkomst gebruiken
we om de verlengde schooldag verder te
verbeteren.

Samen met partners uit de buurt (zoals
studiezalen, SEZO en Ons Huis in de oude
Kraemerschool) gaan we ook buiten school
allerlei activiteiten aanbieden gericht op leren
en ontwikkelen. Niet alleen voor kinderen maar
ook voor ouders.
Als je het leuk vindt om hierover mee te denken,
laat het dan weten aan Albert, Inge of de
leerkracht.
Het familieteam staat klaar voor alle vragen over
opvoeding, werk en opleiding, toeslagen,
zorgen of stress thuis etc.
Elke ochtend staat er iemand namens het
familieteam voor school. Voel je vrij om een
praatje te maken. Heb je een vraag? Dan kun je
dit natuurlijk ook altijd laten weten aan iemand
van school of zelf direct bellen met Mia op 0657701211.

Abdelhamid Idrissi hield een inspirerend verhaal
over kansengelijkheid

Beste ouders,
Het thema: je lichaam is alweer afgelopen.
Wij hebben alles geleerd wat er aan je lichaam
zit, maar ook hoe je het gebruikt.
Zoals je neus om te ruiken, je mond om te praten
en natuurlijk om te eten.
Ook gingen wij kijken wie van ons het grootst of
het kleinst was en hoe je je tanden poetst.
Met de woordkaarten die wij meegegeven
hebben naar huis konden de ouders ook samen
met hun kind oefenen met de woorden over dit
thema.
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Het is jammer dat dit thema is afgelopen want
we hadden nog wel langer kunnen doorwerken
en leren over ons lichaam.
Gelukkig komt er weer een nieuw thema aan
namelijk: De Kinderboekenweek.
Het thema is dan En toen………
Dit thema duurt maar anderhalve week.
Wij gaan in de groep een bibliotheek
maken, zodat de kinderen leren dat
je naar de bibliotheek kan gaan om
boeken te lenen.
Hoe gaat dat in de bibliotheek: bv
boeken uitzoeken laten scannen
dat je ze mee naar huis mag
nemen.
En dat je voorzichtig moet zijn met
de boeken wat ze moeten
ook weer terug zodat
andere kinderen de boeken
ook kunnen lenen en lezen.
Beste ouders ga vooral met u kind naar de
bibliotheek het is gratis om boeken te lenen.
Groet De voorschooljuffen.

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Middagactiviteiten BLOK2
Het is goed te zien dat
de kinderen met veel
plezier naar de
Middag Activiteiten
gaan.
De meesters en juffen
die eerst nog nieuw en
onbekend waren zijn nu vertrouwde gezichten
geworden.
Voor het volgend blok middagactiviteiten,
tussen de herfst- en kerstvakantie hebben we
gekeken naar een mooi gevarieerd aanbod
met zowel bekende activiteiten als ook nieuwe
activiteiten zoals onder andere
huiswerkbegeleiding.
In de loop van volgende week treft u het
inschrijfformulier weer aan op de Social Schools.
De inschrijfperiode voor de middagactiviteiten
sluit op donderdag 15 oktober. Uiterlijk 16
oktober ontvangt u dan weer een bevestiging
met de middagactiviteiten waar uw kind aan
kan deelnemen.

DE GROEPEN 1/2B EN C NAAR DE SCHOOLTUINEN
Dit schooljaar gaan ook de instroomgroep en de
groepen 1/2 naar de schooltuinen.
Meester Levi en meester Mike vertellen de
kinderen alles over bloemen, stuifmeel, bijen en
vlinders.
Ook mogen de kinderen zelf bloemen plukken
en de zaadjes uit uitgebloeide bloemen halen
om ze daarna in de aarde te strooien zodat er
volgend jaar weer nieuwe bloemen groeien.
Er gaan gelukkig veel ouders mee voor de
veiligheid tijdens het lopen en om groepjes te
begeleiden tijdens de activiteiten.
De groepen 1/2b en 1/2c gaan nog op 1 en 8
oktober naar de schooltuinen.

U bent van harte welkom om mee te gaan en te
genieten, samen met uw kind en de andere
kinderen van al het moois op de schooltuinen!

HALLO WIJ ZITTEN IN GROEP 1 EN 2 C
In groep 1 zitten: Hafsa, Milanna en Imran. Het is
nog een kleine groep, maar in de loop van het
schooljaar komen er steeds meer kinderen bij.
In groep 2 zitten: Serkan, Mohammed, Nahib,
Amir, Rayan, Shazia, Jurshaina, Robin, Zinedine,
Jawad, Iyed, Yasmin. Lalah, Abdul en Mehmet.
Wij hebben 2 juffen, juf Mareth en juf
Annemieke.
We zijn nu 6 weken op school en hebben al veel
geleerd. De eerste weken hebben we geleerd
hoe we samen kunnen werken, hoe we elkaar
kunnen helpen, wat de regels van de groep zijn,
waarom we op onze beurt moeten wachten en
nog veel meer.
We werken altijd rondom een thema. Vanaf 30
september gaan we werken over de
Kinderboekenweek. Het thema is geschiedenis.
Wij gaan werken over ridders, kastelen en
prinsessen.
De voorbereidingen zijn al in volle gang. Op het
leerplein komt er een kasteel, we gaan ons
verkleden als ridders en prinsessen. De juffen
gaan verhalen vertellen en muziek met ons
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maken. We gaan knutselen, tekenen, schrijven
en veel nieuwe woorden leren, die bij het thema
passen.
We krijgen woordkaarten mee naar huis, die we
samen met onze ouder(s) en/of broers en zussen
kunnen leren. We gaan de letters k van kasteel
en r van ridder leren. Natuurlijk gaan we ook
heel veel tellen en rekenspelletjes doen.
Verder krijgen we:
•
2x per week gymles van meester Dave in
de grote gymzaal.
• 2x per week les in wetenschap en
techniek van meester Jesse
• 2x per week spelles van meester Salah
• 1x per week handvaardigheid van juf
Yara
• 1x per week muziek van juf Carolien
En dan zijn er na schooltijd ook nog
allerlei activiteiten, dans, gym, creatieve
lessen.
We vinden het erg leuk op school, werken hard
en gaan dit schooljaar heel veel leren.
Alle kinderen uit groep 1/2C
Juf Mareth en juf Annemieke

DE KINDERBOEKENWEEK

Mocht u thuis oude voorwerpen of
verkleedkleren hebben die met vroeger te
maken hebben dan zou het fijn zijn deze mee te
geven naar school.
Een afsluiting voor ouders zit er dit jaar niet in
vanwege Corona, maar houd de Social School
app goed in de gaten voor meer info.

DE TALENTENDAG
De afgelopen weken hebben de
kinderen hard gewerkt in de
verschillende workshops.
Elke woensdag konden de kleuters, groep 3/4 en
de andere groepen een uur tot anderhalf uur
werken aan hun talent.
Het is jammer dat we dat
door de Corona regels dit nu
niet aan de ouders kunnen laten zien, maar
zodra het weer kan en mag gaan we dit weer
doen en zullen we weer kunnen geniet van de
fantastische prestentaties van de kinderen.
Na de herfstvakantie is er weer een nieuw blok
met workshops. Dit blok loopt tot aan de
kerstvakantie. De kinderen kunnen dan bezig zijn
met onder andere dansen, creatief bezig zijn,
koken, schaken, je eigen spulletjes
pimpen, sporten, muziek maken,
chemie en techniek, theaterlessen,
kortom weer veel verschillende
interessante workshops om lekker bezig te zijn
met het ontdekken en ontwikkelen van je talent.

30 september begint de Kinderboekenweek met
het motto: En toen…?
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in
de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven.
Lees spannende verhalen over ridders, verplaats
je in oorlogstijd of kom van alles te weten over
de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig
om andere tijden te ontdekken. Verken
werelden uit het verleden door het lezen van
boeken!
Een week lang staat het boek en de verhalen
centraal. Alle titels van de Kinderboekenweek
zijn aanwezig.
In de hal is een tijdbalk te zien waar voorwerpen
van vroeger uitgestald kunnen worden en
werkjes van de kinderen opgehangen kunnen
worden.
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01 oktober

Felix

VS 1

13 oktober

Jaohara

VS 2

02 oktober

Ibrahim

6

16 oktober

Mohamed

4B

03 oktober

Nassim

4A

17 oktober

Amina

7

04 oktober

Daniela

3

18 oktober

Meysa

VS 4

05 oktober

Shifayed

3

22 oktober

Evy

VS 1

10 oktober

Anissa

4A

23 oktober

Kissowen

4A

10 oktober

Alp Eren

VS 4

25 oktober

Akram

6

11 oktober

Chahid

1/2 B

25 oktober

Noeh

VS 4

11 oktober

Deepabali

3

26 oktober

Azra

6

12 oktober

Nora

5

28 oktober

Zhi

VS 3

12 oktober

Aisha

VS 3

29 oktober

Aymara

4B
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