INHOUD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanuit de directie
De schoolfotograaf
Wij zijn Voorschool 3-4
Meester Ap stelt zich voor
Wij zijn groep 3a
Juf Saskia stelt zich voor
Schoolvoetbal
Fietslessen
Ouderactiviteiten
Talentenmiddag
Koken met uw kind, eenvoudige recepten van juf Marietje
De jarigen
*Bijlage, de Bretten

AGENDA
•
•
•
•
•

06 maart
07 maart
07 maart
08 t/m 17 maart
10 maart

Voorjaarsvakantie/ studieweek, de school is gesloten
De schoolfotograaf is aanwezig
Schoolzwemmen voor de groepen 5
rapportgesprekken
de groepen 3 gaan naar de OBA

•
•
•
•
•
•
•

14 maart
14 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart

Week van de Lentekriebels
Schoolzwemmen voor de groepen 5
Groep 6 heeft de 3e binnenles schooltuinen
Groep 5a gastdocent, voedingsles
Groep8 naar het Tropenmuseum
Fietsles voor de groepen 3 & 4
Studiedag, de school is gesloten

•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 maart
22 maart
24 maart
28 maart
28 maart
28 maart
30 maart
31 maart
31 maart

Schoolzwemmen voor de groepen 5
MR-vergadering
De groepen 3 naar de Meervaart
Week van het geld
Schoolzwemmen voor de groepen 5
Groep 8, financiële educatie door een gastdocent
Grote Rekendag
Groep 6 gastdocent, voedingsles
Fietsles voor de groepen 3 & 4

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.
Kijk voor meer informatie op onze website; www.ikc-hettalent.nl
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VANUIT DE DIRECTIE

DE SCHOOLFOTOGRAAF

Na een lange tijd is dan eindelijk de
tijd aangebroken dat ouders weer de
school weer in mogen. Ook het
naschoolse aanbod kan gelukkig
weer van start gaan. Omdat onze
school veel trappen en smalle
gangen heeft is er voor gekozen om
ouders voortaan gedoseerd in de
school te laten. De tijd dat ouders de school niet
in mochten heeft ons ook geleerd dat leerlingen
veel zelfstandiger en zelfredzamer zijn geworden.
Daarom mogen ouders voortaan gedeeltelijk de
school in.

EVEN EEN HERINERING.
Op maandag 7 maart komt
de schoolfotograaf .
Dit is meteen de maandag na de vakantie.
De schoolfotograaf komt de hele dag.
Wij hopen alle kinderen deze dag te zien met hun
leukste glimlach.
Zet het vast in u agenda!!
Tot maandag 7 maart,
De fotograafcommissie.

Concreet betekent dit:
VVE: De ouders mogen alle dagen mee de
groep in bij het brengen van de leerlingen. Elke
dag worden de leerlingen naar buiten gebracht.
De VVE blijft de zij-in/uitgang
gebruiken.
Groep 1 t/m 3 (1e verdieping):
Ouders mogen op dinsdag en
donderdag de school in via de
hoofdingang om de leerlingen te brengen. Op
maandag, woensdag en vrijdag gaan de
leerlingen zelfstandig via de hoofdingang naar
binnen. Elke dag worden de leerlingen naar
buiten gebracht via het kleuterplein.
Groep 4 t/m 8 (2e verdieping): elke dag gaan de
leerlingen zelfstandig naar binnen via de
hoofdingang. De leerkracht brengt de leerlingen
elke dag naar buiten via de hoofd-in/uitgang.
Met enige regelmaat zullen er inloopmiddagen
plaatsvinden waarbij leerlingen hun ouders
kunnen laten zien waar ze in de klas mee bezig
zijn.
De voordeur van de school gaat voortaan open
om 8:15 uur. Om 8:25uur zal er een schoolbel in
school te horen zijn waarmee verzocht
wordt aan de ouders om de school te
verlaten.
De lessen kunnen dan exact om 8:30
uur starten. Ouders die na 8:25 uur hun
zoon/dochter willen brengen mogen
de school niet meer in. We kijken er in
ieder geval naar uit ouders weer in de
school te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Pieter Bosman.
Directeur IKC Het Talent

WIJ ZIJN
VOORSCHOOL
3-4
In Voorschool 3-4 waren de kinderen bezig met
het thema ‘familie’. Sommige ouders hadden de
familiefoto’s gestuurd. Aan de hand
van deze foto’s hebben we een
collage gemaakt. De kinderen
vertelden over de mensen die op de
foto stonden.
We hebben het ook gehad over wie
er bij hen thuis wonen en bekeken elkaars foto’s.
De familiecollages hebben we opgehangen aan
de muur. De kinderen vonden het erg leuk om
3ade foto’s te kijken.
tijdens het spelenGROEP
nog naar
Daarnaast hielpen de kinderen een pop in bad
te doen en hem aan te kleden. Ze voelden het
verschil tussen een gladde huid en een ruwe
borstel.
De kinderen zongen een
liedje over wie er bij hen
in huis woont. De
kinderen luisterden naar
het verhaal Anna en
haar lieve familie. De
kinderen waren erg
betrokken bij het thema.
MEESTER AP STELT ZICH VOOR
Het kan zijn dat u al heeft
meegekregen dat ik per ingang van
februari bij IKC Het Talent werkzaam ben als
leraarondersteuner nadat ik hier de afgelopen
maanden stage heb gelopen. Het ondersteunen
zal ik voornamelijk doen op het leerplein van de
groepen 4 en 5. Bij uitval van een leerkracht ben

Kijk voor meer informatie op onze website; www.ikc-hettalent.nl
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ik uiteraard altijd bereid welk groep dan ook op
te vangen. Ik heb al met enkele ouders een
gesprekje gehad maar hier volgt dan alsnog een
officiële voorstelling.
Ik ben Ap Idrissi, een 33-jarige Amsterdammer
van Marokkaanse komaf en woonachtig in
Amsterdam-Osdorp. Ik ben vader van een
zoontje van 4 jaar en een dochtertje van 7
maanden. Naast mijn baan volg ik ook de
opleiding tot leraar basisonderwijs.
Ik heb er erg veel zin in uw kinderen veel te leren
door middel van leuke lesjes, werkjes en
gesprekjes.
Verder vind ik het belangrijk en fijn naast een
goede band met de kinderen deze ook met de
ouders te hebben.
Ik kijk ernaar uit u te mogen ontmoeten.
Hartelijke groet,
Ap.

bij 10 stickers mogen we grabbelen in de
geheime grabbelton…
Vorige maand zijn we ook begonnen met twee
nieuwe vakken: begrijpend lezen en
geschiedenis. Ja, we kunnen heel
geconcentreerd en hard werken maar ook heel
veel kletsen en lachen!

Lieve groeten van groep 3A.
JUF SASKIA STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Saskia en ik zal
groep 5a vanaf 1 maart lesgeven.
Zoals ik de leerlingen ook al heb verteld, houd ik
van lezen, hardlopen, uit eten en muziek
luisteren.

Wij zijn een echte vriendenklas! We zijn met 13
jongens en 5 meisjes. Juf Rivarna is onze juf en zij
is er elke dag.
We hebben ook twee meesters. Meester Dave
geeft gym, bewegen en sporten vinden we erg
leuk. Meester Jesse geeft Wetenschap &
techniek, wat we super interessant vinden.
Van juf Yara krijgen we beeldende vorming en
maken we de mooiste dingen.
Op woensdag, donderdag en vrijdag zijn ook juf
Carla en juf Fatima regelmatig in onze gezellige
klas te vinden.
Nu kennen we allemaal alle letters van het
letterbord en we kunnen al heel
snel lezen! 1x per week doen we
een taal/lees circuit en oefenen
we spelenderwijs alle letters en
woorden. Met rekenen leren
we over de verliefde harten
die samen 10 zijn, eerlijk verdelen en de
getallenlijn t/m 40!
En weet je wat we ook al heel goed kunnen?
Keurig schrijven! Juf Rivarna is heel trots op ons en

Ik heb al eerder kunnen invallen in de groep en
dat heb ik met plezier gedaan.
De leerlingen en ik kennen elkaar dus al een
beetje.
Ik heb er enorm veel zin in en hopelijk u en de
leerlingen ook.
We gaan er voor!
Saskia Meiland.
SCHOOLVOETBAL 2022 VOOR GROEP 7 & 8

Het schoolvoetbaltoernooi mag eindelijk weer
doorgaan!
Wij gaan deelnemen aan het schoolvoetbaltoernooi met twee teams, groep 7 als team en
groep 8.
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Het allermooiste om te zien vind ik dat, zowel
jongens als meisjes samen in het team
zitten in beide groepen!
De leerlingen van groep 7 & 8 moeten voetballen
bij DCG (sportpark Ookmeer) op woensdag 9
maart en woensdag 23 maart.
Op beide dagen spelen ze twee wedstrijden, er
wordt 8 tegen 8 gespeeld op een half veld.
Voor de spelers van groep 7 & 8 heb ik
begeleiders nodig, omdat wij dit jaar met twee
teams op dezelfde tijden spelen kan ik mij niet in
tweeën splitsen.
Wilt u graag als ouder/verzorger meehelpen, dan
kunt u mij een bericht via de Social Schools App
sturen of een e-mail sturen naar
dave.rietveld@amosonderwijs.nl
Wij gaan voor een mooi toernooi waarin
sportiviteit, plezier en doorzettingsvermogen de
sleutel tot succes is.
Groet,
Meester Dave.
FIETSLESSEN
Voor sommige kinderen is het niet
vanzelfsprekend dat ze leren fietsen.
Het hebben van voldoende
fietservaring is belangrijk om als
volwaardig verkeersdeelnemer veilig door
het verkeer te bewegen. Op onze school komen
medewerkers van het Verkeersplein Amsterdam.
Zij bieden fietslessen aan voor leerlingen van
groep 3 en 4 die nog niet (voldoende) kunnen
fietsen.
De leerkracht stelt kleine groepjes samen, die
onder begeleiding van een professionele
fietsdocent in de veilige omgeving van het
schoolplein gaan oefenen met fietsen onder
schooltijd.
In een traject van 3 lessen leren kinderen de
basisvaardigheden om te fietsen.
De lessen vinden plaats op:
donderdag 17 maart
donderdag 31 maart
donderdag 7 april
van 9.00 uur tot12.00 uur.
Fietsen om mee te oefenen,
fietshelmen en ander eventueel
materiaal verzorgt Verkeersplein Amsterdam

ONLINE OUDERBIJEENKOMST VOOR GROEP 7 & 8
OVER INTERNET GEBRUIK/ ONLINE VEILIGHEID
Begin februari heeft Bureau Halt een
workshop/voorlichtingsles over online veiligheid
gegeven in groep 7 en 8.
Jongeren gebruiken internet voor van alles:
ontspanning, contact hebben met elkaar en
voor hun schoolwerk. Toch hebben ze soms ook
vervelende ervaringen met internet. Het gaat
dan vaak om het rondsturen van nare filmpjes of
foto’s, geruzie of zelfs bedreigingen (bijvoorbeeld
via Whatsapp). Jongeren gaan ook op internet
dus wel eens te ver. Het lijkt dan onschuldig wat
ze doen maar het kan grote gevolgen hebben
voor henzelf en voor anderen, en zelfs strafbaar
zijn. Als jongeren online strafbare feiten plegen
dan kunnen zij hiervoor naar Halt worden
gestuurd.
Ook bij de ouders leven er allerlei vragen over dit
onderwerp. Daarom hebben we bureau Halt
gevraagd om een online workshop voor de
ouders van deze groepen te organiseren. Zij
voorzien u van informatie en bieden de
gelegenheid uw vragen te kunnen stellen.
Datum:
Woensdag 23 maart 2022
Tijdstip:
12:00-13:00
Groep/Klas
OuderbijeenkomsT
Thema:
Online Veiligheid
Halt-medewerker: Karima Eloussari
U ontvangt hiervoor via Socials Schools een link.
De datum en tijd kunt u vast in uw agenda
zetten.
RAPPORTEN EN CITO
Begin maart wordt u weer
uitgenodigd om het rapport van uw
kind te bespreken.
Hierbij komen de Cito resultaten ook aan de
orde. We hebben onze nieuwe IB-er voor de
bovenbouw, Asmaa Quandili, gevraagd een
filmpje hierover te maken met extra uitleg, zodat
u dit thuis nog eens kunt bekijken.
Het filmpje wordt gedeeld in de Social Schools
app.
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16 MAART BUITEN GYMACTIVITEIT VOOR KINDEREN
MET HUN OUDERS UIT DE GROEPEN 1 T/M 3
Op 16 maart kunnen we niet in de gymzaal
vanwege de verkiezingen.
Elke woensdag hebben de
onderbouw groepen 1 t/m 3 gymles.
Het lijkt ons leuk als zoveel
mogelijk ouders tijdens dit
gymuur met hun kind
mee komen en aan de
activiteiten mee doen.
We lopen per groep met
ouders en kinderen van school naar een buiten
sportplek vlakbij de school en gaan daar samen
leuke activiteiten doen.
Het is leuk, dat u zo de andere ouders van de
groep kunt leren kennen en samen met de
kinderen in actie bent.
Na de gymles (ongeveer 45 min) loopt u met uw
kind en de klas weer terug naar school en is de
andere groep aan de beurt.
U krijgt binnenkort via Social Schools van de
leerkracht de exacte tijd waarop de groep gaat
vertrekken van school en u voor de ingang van
de school aanwezig moet zijn.
Groep 1/2A is het eerste aan de beurt en 3B is de
laatste groep die ochtend en eindigt rond 12 uur.
Met een beetje mooi weer erbij
wordt dit een fantastische,
actieve, gezellige
ontmoetingsochtend.
Noteert u vast de datum?
16 maart
Alvast veel plezier!
Meester Dave en juf Ligtenberg
TALENTENMIDDAG
Gelukkig kunnen de
externe professionals
van de
Talentenmiddag weer
de school in.
En dus kunnen we gaan starten met de
workshops.
In dit Blok, tot en met 6 april, zijn de groepen 4A –
4B5B – 5A en groep 6 – 7 – 8 aan de beurt.
De kinderen werken in kleine groepjes en kunnen
kiezen uit verschillende workshops:

Creatief, Dans, Buitensport, Ruimtelijk construeren
/bouwen met Lego, Duurzaam ondernemen,
schaken, theater, slackline en de bovenbouw
heeft ook nog Persbureau.
Bij de workshop Duurzaam ondernemen werken
we samen met de duurzaam ondernemersschool
Fawaka . Tijdens het Choco Ondernemers
programma gaan de leerlingen de uitdaging
aan om hun eigen fairtrade chocolademerk te
ontwikkelen en het meest succesvolle bedrijf te
worden.
In dit programma ontwikkelen de leerlingen 21eeeuwse vaardigheden als creatief- en
oplossingsgericht denken, samenwerken en
presenteren.
Bij Slacklinen wordt een smalle, elastische band
tussen vaste punten gespannen om er vervolgens
overheen te balanceren.
Deze leuke sport heeft veel positieve effecten
zoals: Je verbetert je evenwichtsgevoel en
lichaamsbewustzijn. Je traint je concentratie- en
coördinatievermogen.
Slacklining is geen competitiesport waarbij het
erom gaat wie beter of sneller is. In plaats
daarvan push en support je elkaar om het lopen
over de wiebelige lijn met succes aan te kunnen.
Dit zorgt voor een groepsgevoel en kan ook je
zelfvertrouwen een boost geven.
In de workshop Kinderpersbureau gaan de
leerlingen een digitale krant maken onder leiding
van een ervaren reporter. Je leert je interviewen,
schrijven én fotograferen.
Samen zijn we de redactie en maken we
artikelen voor op de website van IKC Het Talent.
Bijvoorbeeld een verhaal over vriendschap of
over je favoriete sport. Of we maken foto's van
onze school of van leuke dingen in de buurt. Bij
het Kinderpersbureau bedenken we samen de
onderwerpen en gaan hiermee creatief aan de
slag.
In de Lego workshop -ruimtelijk construeren gaan
we in heel kleine groepjes aan de slag met de
speciale legopakketten en opdrachten van de
Lego Challenge. Kinderen leren spelenderwijs
allerlei vaardigheden te ontwikkelen zoals
ruimtelijk inzicht, technologische constructieve
en creatieve vaardigheden; en ze leren
verbanden te begrijpen en samen te werken.
Kortom het wordt weer een interessante, leuke
en leerzame Talentenmiddag.
We hebben er allemaal veel zin in!
Juf Ligtenberg.
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PASTASALADE
Ingrediënten: 300 gram pasta
250 gram kleine tomaatjes
300 gram kaas (extra belegen)
1 limoen
Olijfolie
Rode pesto
Zwarte olijven zonder pit
Verse basilicum
Peper en zeezout
Kook de pasta (volgens de gebruiksaanwijzing)
Spoel het direct af met koud water en schep het
om met olijfolie.
Doe de paste in een grote schaal.
Roer de pesto los met het sap van de limoen,
rasp de schil van de limoen boven de pasta.
Snijd de tomaatjes in kwarten, de olijven in dunne
plakjes en de kaas in kleine blokjes.
Voeg alles toe aan de pasta.
Snijd de basilicum in dunne reepjes en strooi ze
over de salade, maak deze verder op smaak met
wat peper en zeezout.

02
03
03
04
06
07
11
11
12
14
14
17
17
18
20
22
22
25
26
26
26
26
28
28
28
29

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

Laya
Yewang
Sirine
Rami
Pedro
Ezgi
Barae
Aerin
Minha
Sharena
Ali
Amir
Aynur
Nisrine
Eleni
Omnia
Hyab

VS 4
1/2 C
4A
1/2 A
6
4A
1/2 C
1/2 B
1/2 A
6
5A
3B
4B/5B
7
1/2 A
7
5A

Soulaiman
Adonairah
Emir
Mert
Obaydah
Mehmed
Nina
Elizan
Bentley

1/2 B
7
VS 4
VS 2
1/2 C
3B
6
1/2 A
4B/5B
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*Bijlage

Seineweg 16,

1043 BH Amsterdam

Ben jij (ongeveer) tussen de 4 en 12 jaar én wil jij het best bewaarde geheim van Amsterdam ontdekken? Kom dan op 12
maart om 14:00 uur met je papa, mama, opa of oma naar Tuinpark De Bretten én laat je verrassen door de laatste
stadswildernis van Amsterdam! Samen maken we een wandeling door De Bretten en luisteren we naar de avonturen van de
jonge Dries die ons vertelt over de ongelooflijke dingen die hij en zijn opa tegenkomen in De Bretten. En op onze weg terug
door de Bretten ontdekken wij de geheimen van de Bretten tijdens een spannende natuurbelevingstocht waarbij al jouw
zintuigen geprikkeld worden. Om 16:00 uur sluiten we de middag af in het Tuinpark met iets lekkers én een verrassing!
Meedoen is gratis! Meld je snel aan via debretten@amsterdam.nl want vol = vol. Je ontvangt binnen enkele dagen een
bevestiging van je aanmelding. Je ontvangt óók een bericht als de wandeling vol is.
Gemeente Amsterdam, IVN Amsterdam en ANMEC organiseren samen deze natuureducatieve middag om zo jong en oud
bewust te maken van hoe leuk, mooi én bijzonder de natuur in De Bretten is. We kijken er dan ook naar uit om samen met
jonge avonturiers (en hun ouders) de Bretten te beleven!
Het luisterverhaal is ontstaan uit een samenwerking tussen Nationale Opera, Marjolein Frijling (TurnClub), Studio de Maan en
Gemeente Amsterdam.
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