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Vanuit de directie
Wij zijn groep Voorschool 3/4
Groep 8 de Cito-eindtoets
De beweegvloer
De koningsspelen
De leerlingenraad
Nieuws uit de voorschool
Koken met uw kind, eenvoudige recepten van juf Marietje
Doe mee!
Bijlage over de stadsboerderij
De jarigen

AGENDA
•
•
•
•
•

24 april t/m 9 mei
13 en 14 mei
18 mei
24 mei
31 mei

meivakantie
Hemelvaartsdag en de vrijdag erna
MR vergadering
2e pinksterdag
Studiedag, de school is gesloten

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 meivakantie ligt weer achter
ons.
Ik hoop dat iedereen een fijne
vakantie gehad heeft en
uitgerust is, zodat we met frisse
moed de laatste periode tot aan de
zomervakantie in kunnen gaan.
Na een lange periode van lockdown is er
eindelijk weer ruimte voor versoepelingen.
Dit betekent dat per maandag 17 mei de
vakleerkrachten weer de school in kunnen

en we beperkt met het naschools aanbod
kunnen starten. Verdere informatie
daarover is apart gemaild.
Zonnepanelen
In de meivakantie is het
dak van IKC Het Talent
voorzien van een heel
aantal zonnepanelen.
Daardoor wekken we
de energie die we
verbruiken grotendeels
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zelf op. Op deze wijze dragen we een stukje
bij aan een duurzame wereld.
Suikerfeest
Na een periode van vasten is het
voor veel van onze leerlingen en
u als ouders woensdag of
donderdag het Suikerfeest.
We wensen iedereen een fijn
Suikerfeest!
Met vriendelijke groet
Albert Juffer
Interim directeur IKC Het Talent

Op het moment zijn veel kinderen actief bezig
met zindelijk worden, ze zijn toe aan nieuwe
fase. Zindelijkheid werkt
aanstekelijk, het
motiveert andere
kinderen om het ook
eens te proberen. Dit
juichen wij als
leerkracht natuurlijk erg toe!
GROEP 8 DE CITO-EINDTOETS
Voor de vakantie heeft groep
8 de Eind Cito gemaakt.
Eind mei komen de uitslagen
binnen.
Spannend! We zijn ontzettend
trots op onze leerlingen!
Malaak: spannend, nerveus, leuk, bang om de
toets niet goed te maken, enthousiast, twijfelde
om de toets, stress, opgelucht wanneer de toets
klaar was, de toets viel mee, vond het
makkelijker dan de cito vorige jaren.

Helemaal uitgerust na de meivakantie gaan we
met veel plezier de laatste periode voor de
zomervakantie tegemoet.
We gaan aan de slag met twee
leuke thema's, namelijk water en
zomer! Aan de hand van deze
thema's richten we onze dag in
met verschillende soorten
activiteiten, die verweven wij in
de al bestaande dagindeling van
de groep.
We willen de ouders om die reden erop
attenderen om extra kleding mee te geven de
komende periode, zodat we uw kind kunnen
voorzien van droge kleding mochten ze nat
worden.
Zoals jullie al weten hebben we een nieuw
collega (juf Hassana) op de voorschool waar
jullie al kennis mee hebben gemaakt. Dit zorgt
ervoor dat het team compleet is.
De afgelopen periode hebben we daarom veel
aandacht besteed aan de structuur van de
groep en het stimuleren van de
zelfredzaamheid.
Zo ruimen we de klas gezamenlijk op alvorens
we starten met de volgende activiteit en leren
de kinderen hun jassen zelf aan en uit te doen.

Mandeeq: spannend, leuk, nerveus, eng, zenuw
achtig, gespannen , opgelucht, opgelucht
wanneer de toets klaar was, de toets viel me,
was minder moeilijk dan verwacht en
zelfvertrouwen.
Raniem: spannend, ik vond het makkelijker dan
verwacht, en ik vond het spannend omdat mijn
advies graag hoger wou.
Aya: spannend, zenuwachtig, leuk, ik vond het
makkelijker dan verwacht, stress, opgelucht toen
het klaar was.
Malak: nerveus, onderdruk gezet, bang, wijfelen,
faalangst, opgelucht, makkelijk.
Youssra: spannend, eng, bang, nerveus,
enthousiast, stres (maar was wel blij dat je advies
niet omlaag kan). Ik was wel opgelucht toen het
klaar was en daarna gelijk 2 weken vakantie,
maar ik hoop dat ik toch me advies omhoog
kan laten halen.
Natalia: spannend, irritant en leuk.
Nihal: Ik vond het best leuk ik was niet
zenuwachtig, want ik wist dat ik niet meer
omlaag kan en dat ik het kan. Ik vond het ook
wat makkelijker dan de andere Cito’s.
Sheena: Spannend, nerveus, enthousiast, eng
en viel mee.
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Bilal: ik was wel nerveus ,want ik wou het goed
maken maar ik wist dat je advies niet omlaag
kon daarom was ik minder nerveus.
Zainedinne: Spannend, zenuwachtig, leuk,
nerveus en eng omdat ik aan mezelf twijfelde,
maar na dat ik een tijdje bezig was met de toets
gingen de zenuwen weg en had ik meer,
vertrouwen in.
Safwan: spannend en eng omdat het een hele
belangrijke toets is en je advies kan er door
omhoog ik was heel opgelucht toen het klaar
was.
Imane: Spannend, makkelijker dan verwacht.
Sherihan; Ik vond het niet echt spannend maar
meer leuk omdat ik misschien nog omhoog
kan en ik vond het makkelijker dan verwacht.
Selim: ik vond het spannend maar ook weer niet
omdat mijn advies niet omlaag en omhoog kon
gaan.
Siraj: Nerveus, zenuwachtig, toen we klaar
waren was ik erg opgelucht dat het voorbij was.
Tijdens de cito viel het wel mee hoe moeilijk de
toets was. Al met al was het een spannende
toets.

kinderen. Kinderen leren door te ervaren met
hun hele lichaam. Spelen, ontdekken, vallen en
weer opstaan. Het liefst samen. Op naar veel
speelplezier!

DE KONINGSSPELEN
De koningsspelen 2021 zijn een
enorm succes geweest voor alle
kinderen.
Het was prachtig weer,
waardoor alle activiteiten door
konden gaan.
Ik heb alleen maar vrolijke en
enthousiaste leerlingen gezien, die lekker
sportief bezig zijn geweest.
Een enorm groot compliment aan de
leerlingen van groep 8, die alle groepen
hebben begeleid.
Met sportieve groet,
Meester Dave

Dipsan: leuk, niet zenuwachtig, enthousiast, veel
zelfvertrouwen.
Jason: spannend, zenuwachtig, nerveus, toen ik
langer bezig was werd het minder spannend.
Toen we klaar waren dacht ik van: er is een last
van mijn schouders af.
Yusuf: Ik vond het erg spannend maar de
zenuwen waren na een tijdje weg en toen ging
het veel beter maar mijn conclusie is dat ik het
erg spannend vond maar het was ook ervaring.
DE BEWEEGVLOER
Op 12 mei krijgen wij een beweegvloer, wij
mogen deze tot de zomervakantie uitproberen!
De beweegvloer wordt geïnstalleerd in het
speellokaal en is geschikt voor de peuters en
kleuters.
De beweegvloer
combineert bewegen,
spelen, ontdekken, sociale
interactie en leren in een
compleet nieuwe
leerervaring voor jonge
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BIJEENKOMST LEERLINGENRAAD

Op 29 maart hadden we de tweede
bijeenkomst met de leerlingenraad.
We hebben tijdens de bijeenkomst gesproken
over verschillende onderwerpen. Denk dan aan
bijv. de naschoolse activiteiten, hoe het met de
leerlingen gaat en of we wat ideeën hadden
over hoe wij de school kunnen helpen.
Bijna alle leerlingen van de leerlingenraad
hadden wel een idee hoe we de school kunnen
helpen. Dat was heel erg fijn. Misschien kunnen
wij de leerlingen en heel misschien zelfs de
ouders helpen.
De conclusie van deze bijeenkomst van mij is
dat de bijeenkomst erg nuttig, goed was en
tegelijk was het ook leuk. En dat was mijn
conclusie.
Yusuf groep 8.
Hallo allemaal,
Wij hadden maandag 29 maart een bijeenkomst
van de leerlingenraad.
Tijdens de bijeenkomst hebben over
verschillende onderwerpen gesproken zoals NSA
(naschoolse activiteit) en over onze ideeën voor
de school.
Als jullie wat ideeën of tips hebben zijn jullie altijd
welkom. Met de ideeën en tips kunnen jullie
terecht bij Malaak , Yusuf, Karam, Juwel, Khadija
en Abourrahim.
Malaak, groep 8

Voor de vakantie begon hadden we thema
huisdieren afgesloten.

We hebben met elkaar veel dieren bekeken,
besproken en ook zijn er mooie knutselwerkjes
gemaakt.
Vanaf maandag 17 mei gaan wij op de
voorschool starten met het thema water.
Wij hopen dat het zonnetje zich wat meer zal
laten zien de komende weken zodat we van
alles rondom water kunnen
gaan ontdekken.
Wij zullen drie weken het
thema water
behandelen en omdat
je best nat kan worden
van water willen wij u
vragen om extra kleren in de tas van uw kind te
doen.
Groetjes van de voorschooljuffen.

BLEEKSELDERIJ MET KRUIDENKAAS

De vakantie is voorbij en wat is het fijn om
iedereen weer te zien.
De kinderen hadden voor de vakantie een heel
mooi Moederdag cadeautje gemaakt en
zouden deze op 9 mei aan mama hebben
gegeven. Hopelijk is dit cadeautje goed terecht
gekomen en zijn alle mama’s verwend op
moederdag.

Nodig: 5 of 6 stengels bleekselderij,
1 bakje kruidenkaas
Koffieroom
Peterselie
haal de nerven uit de bleekselderij
snijd ze in stukjes van 4 cm
Maak de kruidenkaas iets smeuïger met wat
koffieroom
Doe het mengsel in een spuitzak en spuit de
kruidenkaas in de bleekselderij
Garneer dit met een takje peterselie
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DOE MEE!
Er zijn nog een paar plekjes vrij bij een leuke
naschoolse activiteit bij de stadsboerderij
Osdorp!
Schrijf Uw kind in en laat ze mee werken aan het
maken van een kookboek en
tentoonstelling. Tekenen, schrijven,
proeven, en koken en nog veel
meer leuke activiteiten komen
voorbij in de workshops.
Vol is vol! met stadspas is het gratis
en worden de kosten door het
jongeren cultuurfonds betaald.
Geen stadspas? We kunnen U
helpen om een aanvraag bij het JCFA te doen
als U hiervoor in aanmerking komt. Of het is 12,50
per les. Mail of bel chef Esther 0621107740 /
meel@smaaktepakken.nl of mail Yara Kunst
docent en cultuurcoach van IKC Het Talent
Yara.deGraaf@amosonderwijs.nl om uw kind in
te schrijven.
Start datum: a.s. vrijdag 14 mei daarna elke
dinsdag.
In totaal: 10 workshops
Tijd: 15.30 – 17.30 uur.
Voor wie: Kinderen van 8 t/m 14 jaar kunnen
meedoen.
Plaats: Stadsboerderij Osdorp.

De jarigen van
mei zijn:
02
04
06
08
08
09
14
14
14
17
17
17
19
20
20
21
22
22
23
23
25
28
28
28
31

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

Shazia
Tassnim
Hoesam
Jana
Loujayne
Manhal
Dukdak
Tenzin
Dylan
Miral
Eda
Furkan
Mayan
Felix
Liam
Romaisa
Damin
Mila
Younes
Natalia
Anouar
Nidal
Anas
Dorsa
Berat
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