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INHOUD 

• Vanuit de directie 

• De schooltandarts 

• Nieuws uit de Voorschool 

• Wij zijn groep 4a  

• Wij zijn groep 7 

• De schoolfotograaf 

• De groep 3a & 3b naar de bibliotheek 

• Schoolvoetbal 

• Paasviering 

• Ouderactiviteiten 

• Koken met uw kind, eenvoudige recepten van juf Marietje 

• De jarigen 

AGENDA   

• 04 april Schoolzwemmen voor de groepen 5 

• 04 t/m 08 april Week van het geld 

• 07 april Klassenwerk voor de groepen 1/2b & 3b 

• 07 april Fietsles voor de groepen 3 & 4 

• 07 april De groep 4a & 6 gaan naar de OBA 

• 08 april Klassenwerk voor de groepen 1/2a & 3a 

• 08 april De groep 4/5b  & 5a gaan naar de OBA 

• 11 april Schoolzwemmen voor de groepen 5 

• 12 april Ouderochtend, Studiezalen: wat is er allemaal mogelijk 

• 13 april Schoolvoetbal voor groep 8 

• 14 april Paasviering 

• 15 t/m 18 april Paasweekend, de school is gesloten 

• 19 t/m 21 april De schooltandarts is aanwezig 

• 20 april Vaderavond 

• 20 t/m 22 april Centrale eindtoets voor groep 8 

• 21 april Fietsles voor de groepen 3 & 4 

• 21 april Groep 6 krijgt een voedingsles van een gastdocent  

• 22 april De Koningsspelen 

• 23 april  t/m 8 mei Meivakantie, 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. De melding komt dan rechtstreeks bij de leerkracht. 

 

Vergeet u niet de update voor de Social School App te installeren!! 
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VANUIT DE DIRECTIE 

Dit schooljaar ben ik als directeur op 

IKC Het Talent gestart.  

Door corona was het direct een ‘raar’  

jaar. Inmiddels is het alweer april en 

voor mijn gevoel vliegt het schooljaar 

voorbij. Ik ben blij veel ouders eindelijk 

weer in de school te mogen 

ontvangen. Ook voor de ouders van leerlingen 

uit de bovenbouw gaan we momenten 

organiseren waar ouders in de klas van hun kind 

mogen gaan kijken.  

Dit zal standaard in elke laatste schoolweek van 

de maand zijn. Het laatste kwartier mag u in de 

klas komen kijken en kan uw zoon/dochter u 

laten zien waar hij/zij de afgelopen maand mee 

bezig is geweest.  

Deze maand zijn de ouders van de groepen 4 

t/m 8 welkom op woensdag 20 april (14.00 uur -

14.15 uur).  

Later ontvangt u hierover nogmaals een 

uitnodiging.  

Naast ons schoolgebouw staat al een 

lange tijd een bouwval. Eindelijk is er  

gestart met de renovatie van dit  

pand.  

Omdat het een monumentaal pand is mag het 

niet gesloopt worden, maar zal het worden 

opgeknapt. De begane grond zal een 

maatschappelijke bestemming krijgen waar wij 

als school mogelijk ook een aandeel in zullen 

krijgen.  

De hoger gelegen verdiepingen zullen worden 

omgebouwd tot woningen voor jongeren en 

studenten. In 2023 zal het pand klaar zijn. We zijn 

blij met deze vernieuwing en kijken uit naar het 

moment dat het pand opgeleverd zal 

worden.  

Inmiddels is de Ramadan gestart en 

eerdaags is het ook Paasfeest. Als u dit 

viert of hieraan deelneemt wensen we u 

een fijne tijd.   

Met vriendelijke groet, 

Pieter Bosman.

 

SCHOOLTANDARTS 

Van 19 t/m 21 april is de 

schooltandarts op school 

aanwezig. 

Het is in onze groepen heel duidelijk te zien met 

welk thema wij bezig zijn dat is namelijk : “De  

Lente”. 

We  hebben het over de bloemen die groeien. 

Alle kinderen hebben een bloembol gekregen 

op school zodat wij het plantje kunnen verzorgen 

door water te geven en zien hoe de bloembol 

groeit. 

Ook worden er in de lente veel baby 

dieren geboren. 

De schaap krijgt een baby dat heet 

een lammetje en van de koe heet de 

baby een kalf zo leren wij van alle 

dieren van de boerderij hoe de baby 

heet. 

Ook alle geluiden die de dieren maken 

bespreken wij in de groep. 

Het paard hinnikt hihihihihi, de hond blaft woef 

woef, het schaap blaat meeeeh. 

Wat leren wij veel.  

Wat ook super leuk is dat we met alle papa’s of 

mama’s, kinderen en de voorschooljuffen naar 

de kinderboerderij gaan om de dieren ook in het 

echt te zien. 

Gelukkig mogen alle ouders ook weer mee 

naar binnen zodat ze kunnen zien waar 

wij aan werken en wat de 

kinderen leren en maken. 

Groetjes van de voorschooljuffen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn de toppers uit groep 4a. 

Onze groep bestaat uit 13 jongens en 9 meisjes . 

Juf Maureen en Juf Roswitha 

zijn onze juffen. Op  

de maandag staat juf 

Roswitha voor de groep en juf 

Maureen is er van dan van 

dinsdag t/m vrijdag. De zaakvakken krijgen we  

WIJ ZIJN  

GROEP 4a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEP 3a 

http://www.ikc-hettalent.nl/


Kijk voor meer informatie op onze website; www.ikc-hettalent.nl 3 

van andere leerkrachten.  

Deze zijn Wetenschap en Techniek, Gymnastiek, 

Handvaardigheid en  Muziek.  

Elke ochtend bij binnenkomst gaan we altijd eerst 

lezen voordat we met de les beginnen.  

Rekenen doen wij sinds kort in Snappet zoals de 

tafels van 1 t/m 5 en 10 , klokkijken de hele /halve 

uren en kwartieren, geldsommen en 

nog veel meer.  

Ook krijgen we nog Taal, Spelling, 

Begrijpend lezen, Estafette en  Blink.  

Wij hebben het naar onze zin in de groep.  

Als  we een topdag gehad hebben mogen wij 

altijd een leuk dansje doen van Just Dance.  

Dit was het dan weer  en tot de volgende keer. 

Groeten uit 4a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn de afgelopen de tijd verschillende extra 

activiteiten geweest in groep 7.  

Zoals het verkeersexamen, hier moeten de 

leerlingen extra voor 

oefenen en leren en het is 

hun gelukt!!. Ze hebben het 

allemaal gehaald. De 

leerlingen die afwezig 

waren zullen het volgend schooljaar inhalen.  

Ze zijn ook naar het concertgebouw geweest.  

De leerlingen moesten hier extra liedjes en 

bodypercussies voor oefenen.  

Dit hebben ze goed gedaan, ze hebben mooi 

gezongen tijdens de muziekvoorstelling en ze 

hebben hun ogen uit gekeken, ze vonden het 

concertgebouw  heel mooi van binnen.  

Deze week  hebben 

ze als extra activiteit 

het week van het 

geld.  

Zij gaan leren hoe 

met geld om te 

gaan, een les voor het leven dus!! 

Groep 7. 

 

DE SCHOOLFOTOGRAAF 

De schoolfoto`s zien er weer erg leuk uit. 

Niet vergeten, u hoeft geen verzendkosten te 

betalen als u voor 5 april besteld! 

Heeft u hulp nodig met bestellen? Juf 

Patricia en/of juf Karin helpen u graag 

daarbij, dit kan meestal meteen na 

schooltijd. 

De fotograafcommissie.

 

GROEP 3A EN GROEP 3B NAAR DE BIBLIOTHEEK!  

De groepen 3 zijn op bezoek geweest bij de 

bibliotheek. Daar werd het 

verhaal over Koen Konijn, 

de boekenboef 

voorgelezen. Koen is zooo 

dol op boeken, hij leest en 

leest en leest… Toen Koen 

Konijn al zijn boeken uit 

had, ging hij op pad om boeken te stelen! 

Gelukkig komt het allemaal wel goed… 

Daarna hebben we in tweetallen 

allerlei leesopdrachtjes gedaan. 

Zo leerden we hoe we een boek 

kunnen vinden in de kast, hoe 

we vlug aan een boek kunnen 

zien over welk onderwerp het 

gaat en wat voor verschillende 

soorten boeken er zijn. 

We eindigden ons bezoek met een superleuke 

BINGO en een gedicht. We vonden het een 

geslaagde ochtend!  

 

SCHOOLVOETBAL 

 

 

 

 

Op woensdag 9 en 23 maart hebben de 

leerlingen van de groepen 7 & 8 meegedaan 

aan het schoolvoetbaltoernooi. Beide teams 

hebben met veel beleving de vier wedstrijden 

gespeeld.  

Dit jaar was het super leuk, omdat de teams 

bestonden uit zowel jongens als meiden bij beide 

groepen.  

Groep 7 heeft het super gedaan en hebben  
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mooie wedstrijden gespeeld, onder leiding van 

Wendy (moeder 

Deshamiley) 

hebben zij vol passie 

gespeeld als team. 

Veel ouders waren 

aanwezig de laatste 

wedstrijden om de 

spelers aan te 

moedigen. Helaas hebben de spelers de 

volgende ronde niet gehaald, maar gelukkig 

kunnen zij volgend jaar weer meedoen als zij in 

groep 8 zitten.  

Groep 8 onder leiding van Adil (vader Mahir) is 

door naar de volgende ronde. Wat een 

spannende wedstrijden waren het voor de 

spelers, in de laatste wedstrijd was de 

beslissing. Die moest gewonnen worden en 

gelukkig gebeurde dit ook. Woensdag 13 april is 

voor groep 8 de volgende ronde. 

Informatie krijgen de spelers nog over 

de tijd en waar de wedstrijden worden 

gespeeld.  

Bij groep 8 waren ook veel ouders om 

de leerlingen een steuntje in de rug te 

geven.  

Ik wil graag Wendy en Adil bedanken voor de 

hulp bij het coachen van de teams en de ouders 

die aanwezig waren op het zonnige DCG. 

Met sportieve groet, 

Meester Dave.

 

PAASVIERING 

Eindelijk kunnen we het paasfeest weer 

vieren! Dit feest vieren we op donderdag 

14 april. 

Het gaat weer een leuke dag 

worden met o.a. eieren zoeken, 

spelletjes in de klas en een lekkere lunch. 

De peuters en kleuters gaan eieren zoeken bij het 

kleuterspeelplein en de groepen 3 t/m 8 doen 

dat bij de bult. 

De leerlingen die meedoen  aan de ramadan 

krijgen, in plaats van een lunch, wat lekkers mee 

voor bij de iftar. 

Ook  mogen ze deze dag in kleding met de 

paaskleuren  geel en/of groen naar 

schoolkomen. 

Wij hebben er nu al zin in… jullie ook? 

De paascommissie. 

 

 

 

 

 

IN DE MAAND APRIL 

Gelukkig kunnen we weer een start maken met 

de ouderactiviteiten en ouderbijeenkomsten 

De volgende data kunt u vast in de agenda 

plaatsen: 

Voor de ouders van de kinderen uit  

groep 1/2 B en 3B is er een ouderbijeenkomst 

KLASSENWERK op donderdag 7 

april  van 8.40 uur ± 9.30 uur. 

Voor de ouders van  de 

kinderen uit groep 1/2 A en  3A 

is er een ouderbijeenkomst 

KLASSENWERK op vrijdag 8 april 

van 8.40 uur ± 9.30 uur. 

De kinderen gaan daar zelf vertellen en laten 

zien wat zijn leren in de klas.  

De bijeenkomst is in de speelzaal van de school 

en u kunt vanaf 8.30 uur naar binnen lopen.  

De kinderen zijn trots op ze wat allemaal al weten 

en vinden het fijn als er veel ouders komen, om 

dit te laten zien.  

Na de meivakantie proberen we KLASSENWERK 

voor de andere groepen te plannen. 

 

Wij werken veel samen met 

StudieZalen.                                                                                                      

Dinsdag 12 april van 8.30 uur ±  

9.15 uur komen Nassira en 

Oumaima van StudieZalen vertellen over welke 

hulp zij kunnen bieden bij voorzieningen 

aanvragen, regelingen, huiswerkbegeleiding, 

sport- en cultuurfonds, ook andere fondsen  voor 

gezinnen met of zonder Stadspas.  

Ook kunnen zij eventueel ondersteuning bieden 

bij andere zaken, zoals: vragen over 

administratieve hulp, vragen over werk en/of 

studie of andere zaken waar u vragen over heeft. 

Wanneer:  dinsdagochtend 12 april  

Hoe laat:  8.30 uur  tot  ±  9.15 uur  

Thema:    STUDIEZALEN, wat is er allemaal  

 mogelijk 

Waar:   in de speelzaal van de school. 
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VADERAVOND 

Het is heel fijn dat we ook weer 

een avond speciaal voor 

vaders kunnen houden op 

school! 

Op 20 april  van 19.00 uur tot 

20.45 uur gaan we onder 

leiding van TRIAS Pedagogica met elkaar praten 

over vaderbetrokkenheid bij de school en delen 

we ervaringen en tips met elkaar. “Want iedere 

vader wil toch het beste voor zijn kinderen” 

Aansluitend is er een maaltijd tot 21.15 uur. 

Graag roepen we vaders op om deze avond te 

helpen organiseren !!!!!!! 

In de week van 12/13 april hebben we hierover 

een vooroverleg met Trias hopelijk kunt u dan 

meedenken. 

Wilt u zich dan zo spoedig mogelijk melden bij  

juf Ligtenberg of juf Ilona, dit kan ook per mail 

inge.ligtenberg@amosonderwijs.nl  of 

ilona.deboer@amosonderwijs.nl 

En natuurlijk vragen we alle vaders te komen om 

mee te praten deze avond, 20 april. 

Zet u de datum vast in uw agenda?!!! 

 

 

HARTIGE MINI TAARTJES 

Ingrediënten: Aluminiumfolie bakjes 

 Bladerdeeg  

  Beetgare broccoli 

 Champignons  

 Voorgekookte prei 

 Cashewnootjes 

 Eieren 

 Slagroom 

 Geraspte oude kaas 

 Peper en zout 

Bekleed de bakjes met bladerdeeg. 

Prik er met een vork voorzichtig kleine gaatjes in. 

Snijd alle ingrediënten in kleine stukjes en verdeel 

het over het bladerdeeg. 

Strooi er ook wat cashewnootjes over.  

Maak een mengsel van geklutste eieren, 

slagroom, geraspte oude kaas, peper en zout, 

verdeel dat met een lepel voorzichtig over de  

gevulde bladerdeegbakjes. 

Bak ze af in een voorverwarmde oven op 190 

graden in ongeveer 20 minuten. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

                         

 

 

   

                                                                    

 

01 april Abdourrahim  7 

06 april Inaya 3A 

06 april Safae  3B 

07 april Rayan  3A 

07 april Ecem  3A 

10 april Ineya  7 

11 april Robin  3B 

14 april Milanna  1/2 C 

16 april Ella VS 4 

20 april Olivia  VS 1 

21 april Mohamed  4B/5B 

23 april Rana  8 

23 april Rayhan  6 

24 april Firdaouss  1/2 B 

29 april Zakaria  1/2 B 

29 april Mouder  VS 1 
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