
 

Kijk voor meer informatie op onze website; www.ikc-hettalent.nl  1 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANUIT DE DIRECTIE 

Het afgelopen schooljaar hebben we 

corona redelijk buiten de deuren 

weten te houden. Helaas hebben we 

de afgelopen periode meerdere 

klassen naar huis moeten sturen om in 

quarantaine te gaan.  

 

 

Met de nieuwe maartregelen hopen we het 

onderwijs weer zo normaal mogelijk door kan 

gaan.  

Deze maand is juf Asmaa bij ons gestart als intern  

begeleider. Zij zal 1 dag in de week naast  

INHOUD 

• Vanuit de directie 

• Juf Asmaa (IB) stelt zich voor 

• Nieuws uit de Voorschool 

• De schoolfotograaf 

• Wij zijn groep 1/2c 

• Wij zijn groep 8 

• Ouderactiviteiten 

• Koken met uw kind, eenvoudige recepten van juf Marietje 

• De jarigen 

• *Bijlage, brief van het College van bestuur 

AGENDA   

• 31 januari Start schoolzwemmen voor de groepen 5 

• 02 februari Groep 5 krijgt een voedingsles 

• 03 februari De groepen 4a, 4/5b & 5a naar de Hermitage 

• 09 februari Groep 7 krijgt een les van Bureau Halt 

• 10 februari Groep 8 naar de OBA 

• 07 februari Schoolzwemmen voor de groepen 5 

• 08 februari Groep 8 naar het Stedelijk Museum 

• 14 februari Groep 6, 2e binnenles schooltuinen 

• 17 februari Groep 7 naar de OBA 

• 19 t/m 27 februari Voorjaarsvakantie, de school is gesloten 

• 28 februari t/m 6 maart Studieweek, de school is gesloten 

• 7 maart De schoolfotograaf is aanwezig 

Wist u dat u uw kind ook via de Social School App ziek kan melden. 

dit dan graag voor 8.30 uur. 

De melding komt dan rechtstreeks bij de leerkracht. 
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meester Rutger komen werken.  

Juf Asmaa zal zich voornamelijk richten op de 

groepen 6, 7 en 8. Verderop in deze nieuwsbrief 

stelt juf Asmaa zich zelf voor.   

Helaas zijn er dagelijks nog veel leerlingen die te 

laat op school komen. Om 8:30 uur 

gaat de deur dicht en dienen de 

leerlingen binnen te zijn. Op dít 

moment kijkt ook de leerplichtambtenaar kritisch 

mee. Te laat komen is niet alleen vervelend voor 

de leerling die te laat is, het stoort ook de 

leerkracht en de klasgenoten omdat de instructie 

al begonnen is.  Zorg er daarom voor om uw 

zoon/dochter op tijd naar school te 

brengen/laten gaan. 

Momenteel worden de Cito-toetsen 

afgenomen in de groepen 3 t/m 8. 

Met deze toetsen kijken we naar de 

ontwikkeling van de leerlingen. Voor groep 8 is 

het altijd een extra spannend moment omdat dit 

de laatste toets is voor ze hun schooladvies 

krijgen. Tijdens de oudergesprekken zal de uitslag 

van de toetsen besproken worden. 

AMOS neemt, net als alle andere schoolbesturen 

voor primair onderwijs binnen Amsterdam, deel 

aan het Nationaal Cohortonderzoek. In het kader 

van deelname aan het NCO, zullen de AMOS 

scholen, via het centraal bureau voor de 

statistiek (CBS), informatie aanleveren. Naast 

resultaten van taal-en rekentoetsen, gaat het 

daarbij om een aantal identificerende gegevens, 

zoals het Burgerservicenummer (BSN), 

onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, 

postcode en huisnummer.  

U heeft het recht om daar bezwaar tegen te 

maken. In dat geval zullen de voornoemde 

gegevens van uw kind(eren), niet aan het CBS 

worden verstuurd. In de *bijlage treft u een brief 

aan met meer informatie en hoe u eventueel 

bezwaar kan maken.  

Met vriendelijke groet, 

Pieter Bosman. 

 

JUF ASMAA STELT ZICH VOOR 

Beste ouders/verzorgers van 

IKC Het Talent,   

Graag stel ik me in deze nieuwsbrief als nieuwe 

intern begeleider aan u voor. Mijn naam is 

Asmaâ Quandili. Met ingang van december 2021 

ben ik werkzaam bij het IKC het Talent. Ik werk 

ruim 18 jaar in het onderwijs. De 

eerste 15 jaar in mijn carrière heb ik 

voor de klas gestaan voor diverse 

groepen. De afgelopen 3,5 jaar 

werk ik als intern begeleider op de 

Pro Regeschool (ook een AMOS 

school).  

Ik ben elke donderdag aanwezig op IKC het 

Talent en ben voornamelijk betrokken bij de 

groepen 6 t/m 8. Ik kijk uit naar een goede 

samenwerking in het belang van uw 

kinderen/onze leerlingen. Als u vragen heeft, dan 

hoor ik het graag. U kunt mij een bericht sturen 

via Social Schools en ik zal ook in de komende 

periode in de ochtend bij de voordeur staan.   

Met vriendelijke groet,  

Asmaâ Quandili

 

De afgelopen periode stond in het teken van de 

winter. We hebben het gehad over sneeuw, 

‘sneeuwballen’ gegooid, 

boekjes gelezen en 

plaatjes bekeken over de 

winter. We hebben 

sneeuwpoppen 

geknutseld, en prachtige 

sneeuwschilderijen 

gemaakt! Deze hangen nu in de klas.  

Wat jammer dat het niet echt gesneeuwd heeft, 

dat zou super bij het thema hebben gepast. We 

hebben ook ervaren dat het koud is buiten, en 

dat een warme jas, sjaal en 

handschoenen helpen om je warm 

te houden. Omdat de vogels het 

buiten ook koud hebben, en er niet 

genoeg te eten voor ze te vinden is, 

hebben we wc rollen ingesmeerd 

met pindakaas en gerold in 

vogelvoer. Deze hangen nu in onze tuin.  

Volgende week is de laatste week van het 

thema winter, en daarna gaan we over naar het 

thema familie.  

Zoals u gewend bent krijgt u een woordkaart 

pakket per thema mee naar huis. Het zou 

ontzettend fijn zijn als u de woordkaarten op een 

speelse manier kunt doornemen met uw 
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kind(eren) thuis, dan kunnen wij daar op school 

mee doorgaan. 

 

DE SCHOOLFOTOGRAAF 

Het staat  niet in de schoolkalender 

maar het is toch nog gelukt… de 

schoolfotograaf mag en kan weer de 

school in.                                                                                                           

Alle foto’s worden ook dit jaar op 

dezelfde dag gemaakt en wel op 

maandag 7 maart.                                                                                                                                                       

Zet u deze datum alvast in uw agenda ? 

Met vriendelijke groeten, 

De fotograafcommissie, 

Juf Karin & juf Patricia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn met 23 kinderen in de groep. 11 kinderen 

in groep 1 en 12 kinderen in groep 2. Wij hebben 

twee lieve juffen, juf Fieke en juf Mareth. Wat wij 

het allerleukst vinden is zelf kiezen waarmee we 

gaan werken of spelen. Dit doen we 

meestal in de middag.  

In de ochtend leren we van alles over 

de thema’s (nu Winter) we leren veel 

nieuwe woorden, goede zinnen 

maken, tellen en andere 

rekenopdrachten. We zingen liedjes, maken 

muziek en spelen toneel. De juffen hebben veel 

leuke werkjes voor ons en die kunnen we 

allemaal goed maken, ook al is het soms best 

moeilijk. We helpen elkaar graag en zijn aardig 

voor elkaar. 

We houden ook heel veel van de gymles bij 

meester Dave en natuurlijk buitenspelen, 

We hebben in groep 2 ook les van Meester Jesse, 

Wetenschap en Techniek, hij leert ons 

o.a.. met de computer werken, super 

leuk.  

En 1x per 14 dagen hebben we  

Handvaardigheid van juf Yara. 

Gezellig in een kleine groep.  

Soms vinden we dingen moeilijk en krijgen we  

extra les, in een heel klein groepje, van juf Carla 

of juf Fatima. Dat is heel fijn om het nog eens te 

horen als je iets moeilijk vindt. 

Aan het eind van de dag zijn we soms best moe, 

we hebben dan soms geen zin om te vertellen 

wat we allemaal hebben gedaan. Maar nu weet 

u allemaal dat we heel veel leren/spelen en hard 

werken. 

Hartelijke groeten van:  

Azra, Amaanah, Barae, Bram, Emre, Evy, 

Imran, Iyed, Jaohara, Kawtar, Liana, Milanna, 

Mohamed-Amin, Nassim, Noor, Obaydah, 

Soulayman, Tomi, Yas, Yewang, Zaeem,  

Zehra, Zhi-Cheng,  

juf Fieke en juf Mareth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8 is de groep van juf Amrana en Juf Lucia.   

Juf Elli doet de ondersteuning. Juf Amrana geeft 

les  op de ma, di en wo. Juf Lucia geeft les op 

wo, do en vrij. Vanaf februari krijgen we ook nog 

juf Sharon die aan het leren is om juf te worden. 

In groep 8 zitten 21 leerlingen.  

De gymdagen zijn op dinsdag en donderdag. De 

gymlessen worden gegeven door meester Dave. 

Op dinsdag en donderdag krijgen we ICT/W&T 

van meester Jesse.  

Hier werken we aan 

We werken veel op de laptop. En 

oefenen dan op Snappet rekenen, 

automatiseren, taal, spelling, woordenschat, 

begrijpend lezen en studievaardigheden. 

Naast digitaal werken, hebben we ook nog, 

nieuwsbegrip, aardrijkskunde, geschiedenis, 

handvaardigheid, gym en W&T.  

Bijzonderheden 

In groep 8 krijgen wij onze definitieve advies. 

Daar zijn we nu allemaal toetsen voor aan het 

maken. Groeien binnen je eigen niveau is 

belangrijk zeggen de juffen.  

Deze maanden gaan we ook op bezoek bij 

verschillende middelbare scholen en kiezen we  

WIJ ZIJN  

GROEP 8 
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samen met onze ouders een school uit die past 

bij ons. In april maken we de eindtoets. 

De volgende projecten en activiteiten staan nog 

op het programma: 

Museums bezoek, paspoortproject, 

bliksemstage, oorlog in de buurt, 

kamp en de afscheidsavond. 

Aan het eind van het jaar nemen we afscheid en 

vliegen we uit naar de middelbare school. 

 

OUDERACTIVITEITEN 

Hulp bij regelingen, formulieren en voorzieningen 

 

                          

 

 

Wij werken veel samen met Studiezalen. 

In onze locatie in Station Wildeman (oude 

Kraemerschool) zit elke maandag van 12-14 uur  

Nassira, van Studiezalen om u te helpen met het 

invullen van formulieren, aanvragen van 

voorzieningen, regelingen en nog veel meer.  

U kunt zo naar binnen lopen, links door de 

klapdeuren en dan het achterste lokaal. 

Gratis Nederlandse taallessen 

Maandag 24 januari zijn onze taallessen weer 

gestart.. 

De lessen worden 2x per week 

gegeven op verschillende 

niveaus door een docent van TopTaal in ons 

lokaal in Station Wildeman. 

Op maandag 8.45 -11.45 uur 

en donderdag 11.00 - 14.00 uur. 

U kunt zich opgeven via de mail: 

inge.ligtenberg@amosonderwijs.nl 

of aanmelden bij IKC Het Talent. 

IKC Het Talent organiseert samen met SEZO 

Een spelinloop voor kinderen en hun 

ouders van 0 - 2,5 jaar 

Elke vrijdagochtend van 9.00-11.00  en 

vrijdagmiddag van 11.30 -13.30 uur kunt u samen 

met uw kindje en andere ouders met hun kind 

elkaar gezellig ontmoeten. 

De spelinloop staat onder 

deskundige leiding van Nishat. 

Er is allerlei mooi nieuw speelgoed 

aanwezig en de koffie staat klaar. U 

kunt zo naar binnen lopen naar het externe 

lokaal van IKC Het Talent in Station Wildeman (de 

oude Kraemerschool) 

Nieuwe Laan 34 tegenover onze gymzaal. 

GEVULDE EIEREN 

Ingrediënten: 10 eieren 

 Mayonaise, Ketjap Asin, 

Kerriepoeder, Koffieroom 

 100 gram geraspte oude kaas 

 Peper, zout en Peterselie 

Kook de eieren hard, pel ze en snijd ze overlangs 

in tweeën. 

Haal  de dooiers eruit en maak die kruimelig. 

Doe er een flinke lepel mayonaise bij en wat 

kerriepoeder. 

Voeg een scheutje ketjap asin wat zout en peper 

toe en eventueel een scheutje koffieroom (het 

moet smeuïg worden). Doe er de geraspte kaas 

bij. Vul de halve eieren en garneer ze met een 

takje peterselie. 

 

 

03 februari Maysa  VS 3 

03 februari Yasmin  4A 

04 februari Tim  VS 2 

06 februari Jurshaina  3A 

06 februari D'Angelinho  4A 

09 februari Yousuf  5A 

10 februari Daliyah  4B/5B 

11 februari Rabiya 7 

12 februari Omar  VS 2 

13 februari Alisha  4B/5B 

13 februari Karam 8 

16 februari Imran 1/2 C 

18 februari Emre VS 2 

18 februari Rayan  8 

21 februari Tsering VS 1 

24 februari Sumeyra  1/2 B 

25 februari Ceren  1/2 B 

25 februari Moncef  3A 

& 
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*BIJLAGE 
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