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INHOUD 

• Vanuit de directie 

• Nieuws uit de Voorschool 

• Wij zijn groep 1/2b 

• Groep 4/5b naar de OBA 

• Groep 8  

• Verslag van de Koningsspelen 

• Ouderactiviteiten 

• Gangmakers ontwerplab 

• Koken met uw kind, eenvoudige recepten van juf Marietje 

• De schooltandarts 

• De jarigen 

• * flyer, gangmakers ontwerplab 

AGENDA   

• 09 mei Schoolzwemmen voor de groepen 5 

• 9 t/m 25 mei De schooltandarts is aanwezig 

• 10 mei Groep 8, gastdocent: “plannen doe je zo” 

• 11 mei Groep 8, gastdocent: “financiële educatie” 

• 12 mei  Groep 4a & 6 naar de OBA 

• 13 mei Groep 5a naar het Scheepvaartmuseum 

• 16 mei Schoolzwemmen voor de groepen 5 

• 16 t/m 18 mei Groep 8 op schoolkamp 

• 17 mei Groep6, gastdocent: “Sociale vaardigheden” 

• 18 mei Groep 7 op Bliksemstage 

• 20 mei Groep 4/5b & 5a naar de OBA 

• 23 mei Schoolzwemmen voor de groepen 5 

• 24 mei Ouderbijeenkomst voor de Voorschoolgroepen en de groepen 1/2 

• 25 mei Afsluiting van de Talentenmiddag voor de groepen 1 t/m 3 

• 26 & 27 mei Hemelvaartsdag en de vrijdag, de school is gesloten 

• 30 mei t/m 5 juni Studieweek, de school is gesloten 

• 06 juni 2e pinksterdag, 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. 

 

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


Kijk voor meer informatie op onze website; www.ikc-hettalent.nl 2 

VANUIT DE DIRECTIE 

We hopen dat iedereen de 

afgelopen weken op heeft kunnen 

laden voor de laatste sprint naar de 

zomervakantie. Het is altijd een drukke 

periode, maar we zien er naar uit om 

met elkaar het schooljaar op een 

mooie manier af te sluiten. Dit jaar 

kan dat zonder alle 

coronabeperkingen die we een 

jaar geleden nog wel hadden. 

De komende  weken staan voor een 

groot deel in het teken van de cito-toetsen 

(groep 3 t/m 7).  

Tijdens de rapportgesprekken aan het einde van 

het schooljaar zullen de resultaten hiervan met u 

besproken worden. 

ZELFTESTEN 

Op dit moment hebben wij nog een grote 

voorraad zelftesten op school liggen. Deze 

worden niet meer structureel gebruikt. Daarom 

zullen we deze testen komende week verdelen 

onder alle leerlingen. U kunt deze testen 

gebruiken indien uw zoon/dochter klachten 

heeft en twijfelt of het corona is.  

VERLOF 

Momenteel komen er veel aanvragen voor verlof 

binnen o.a. vanwege religieuze vieringen. Voor 

een religieuze feestdag krijg u maximaal 1 dag 

verlof. Het is niet toegestaan om 

meerdere dagen verlof hiervoor te op te 

nemen. Verlof aanvragen kunt u doen 

door een verlofformulier in te vullen, deze is 

op te halen bij de administratie.

 

Hallo allemaal, hopelijk hebben jullie lekker 

genoten van de meivakantie!  

We zijn gestart met het thema " Eet smakelijk".  

In dit thema staat "eten" centraal.  

De kinderen proeven wat lekker en  

  wat vies  smaakt. De huishoek verandert 

dit keer in een ‘restaurant’ en in de 

groep maken we een groentewinkel.  

Ook de tafel dekken en afruimen  

Komen aan bod                                                                              

We gaan van gezonde dingen, zoals fruit, 

smullen.  

Natuurlijk leren we ook weer een aantal liedjes 

over het thema. We luisteren 

samen naar het boek ‘rupsje 

nooit genoeg’ en nog meer 

verhalen. 

 

 

 

 

 

 

 

In groep 1/2 b zitten 23 kinderen. 

We maken veel plezier met elkaar maar leren 

ook heel veel onder andere dat: 

- bomen wortels hebben om voedsel op te 

zuigen en om niet om te vallen.  

- de koning Willem Alexander heet en de 

koningin Maxima. 

- je snel kan tellen 2 4 6 8 10  ... 

- de dagen van de week, de maanden  

- en nog veel meer..... 

We zingen elke dag veel liedjes en op 

donderdag samen  met de muziek 

juf. 

Gym met meester Dave zodat we 

goed kunnen klauteren, klimmen en 

duikelen. 

We spelen lekker buiten op onze mooie 

speelplaats en in de klas met elkaar. 

Daardoor leren we samen te werken, 

afspraken te maken maar vooral 

plezier te hebben met elkaar. 

Het is heel leuk om samen met juf Roswitha, juf te 

zijn van deze vrolijke groep kleuters! 

Juf Anita. 

 

GROEP 4/5B NAAR DE OBA 

Op vrijdag 8 april zijn we naar de bibliotheek 

geweest. Wat was dat een leuk 

bezoekje!  

We kregen informatie over de 

soorten boeken die er zijn.  

We hebben memory gespeeld: 

we moesten het juiste plaatje bij 

de juiste genre zoeken.  

Ook mochten we 1 leesboek lenen. De juf heeft 

er 7 extra geleend voor de klas!  

WIJ ZIJN  

GROEP 1/2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEP 3a 
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We mogen onze boeken onderling ruilen en over 

een paar weekjes brengen we ze terug. 

 

GROEP 8 

Voor de vakantie hebben wij 

de Cito Eind Toets gemaakt. In 

twee dagen hebben we vier 

onderdelen van rekenen en 

vier onderdelen van taal gemaakt.  

Rekenen was goed te doen. Het onderdeel 

begrijpend lezen en studievaardigheden was 

toch best pittig.  

Gelukkig zijn we allemaal geplaatst op onze 

eerste keuze voor de middelbare school en is het 

nog even afwachten op de uitslagen. Deze 

zullen hopelijk eind mei begin juni binnenkomen.   

Nu de Cito gemaakt is hebben we nog een 

aantal projecten en leuke activiteiten op het 

programma staan.  

- Kamp maandag 16 mei t/m  woensdag 

18 mei “Summercamp Heino” 

- Project: ‘plannen doe je zo’ 

- Project: ‘Oorlog in mijn buurt’ 

En natuurlijk sluiten wij het schooljaar af met de 

afscheid (film) avond. 

 

KONINGSSPELEN 2022 

De koningsspelen 2022 zijn een enorm 

succes geweest voor alle kinderen van de 

voorschool tot groep 8.  

Dit jaar zijn de koningsspelen georganiseerd door 

drie studenten van het Cruijff college, zij hebben 

deze met een dikke 

voldoende afgerond en 

hebben alles keurig 

vormgegeven.  

Het was prachtig weer, 

waardoor alle activiteiten 

door konden gaan. 

Wij hebben alleen maar vrolijke en enthousiaste 

leerlingen gezien, die lekker sportief bezig zijn 

geweest.  

Ik wil graag alle ouders bedanken die 

mee hebben geholpen om de 

activiteiten te ondersteunen voor alle 

groepen.   

Met sportieve groet,  

Meester Dave. 

 

 

OUDERBIJEENKOMST 

Dinsdag 24 mei  8.30 uur is er een 

ouderbijeenkomst in de speelzaal voor ouders 

met kinderen op de Voorschool en in de 

kleutergroepen. 

Het onderwerp is LOGO 3000 

de nieuwe woordenschat 

methode. 

De Voorschool is dit jaar een 

pilot begonnen met deze nieuwe 

woordenschat methode; de kleutergroepen 

starten hier volgend mee.  

Tijdens deze bijeenkomst heeft juf Ilona het over 

het belang van een goede woordenschat en de 

nieuwe methode LOGO 3000 en zij laat u zien 

hoe u als ouder met uw kind samen actief aan 

de slag kunt gaan met de woorden die op 

school zijn aangeboden. 

AFSLUITING TALENTENMIDDAG GROEPEN 1 T/M 3 

Woensdag 25 mei 13.00 uur afsluiting 

Talentenmiddag voor de kleuters en 

de groepen 3.  

Elke groep presenteert wat zij geleerd hebben 

tijdens de workshops. Wat fijn dat we dit nu ook 

weer aan u, de ouders 

kunnen laten zien.  

U bent van harte welkom!

 

GANGMAKERS ONTWERPLAB  

De kinderen van het 

Gangmakers Ontwerplab 

hebben het afgelopen blok 

feestelijk afgesloten. Familie, 

vrienden, buurtgenoten en 
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docenten van het Talent kwamen kijken. De 

kinderen gaven vorm aan hun eigen held. 

Hiervoor gebruikten ze zowel ambachtelijke als 

digitale technieken, zoals tekenen en 

augmented reality. Samen met 

augmented reality kunstenaar Sander 

Veenhof speelden ze met de 

mogelijkheden van AR en bouwden ze 

aan hun eigen digitale creaties.  

De gangmakers vinden dat de 

buurvrouw die de deur voor je open 

doet als je je sleutels vergeten bent een held kan 

zijn en ook een fantasiefiguur zoals het 

Regenboogmeisje die ervoor zorgt dat mensen 

elkaar begrijpen. Of de Kat in de boom die 

magische krachten inzet om mensen op hun 

gemak te stellen. De helden die de kinderen 

bedenken, vertellen wat er voor hun belangrijk is 

om samen te leven.  

Kinderen van IKC hebben ook meegedaan en 

hun ontwerpproces en natuurlijk de nieuwe 

helden zijn te bekijken t/m 15 Juni in de etalages 

bij The Beach, Notweg 38 .   

Dus neem een kijkje om de prachtige resultaten 

van de kinderen te bewonderen.   

Een nieuw blok Gangmakers gaat 16 mei weer 

van start en duurt vijf weken dus 

schrijf u kind in als u geïnteresseerd 

bent.   

U kunt mailen naar: 

info@gangmakers.nu of mij mailen: 

yara.degraaf@amosonderwijs.nl                

Dan kan ik uw kind ook inschrijven.  

De lessen vinden op maandag, woensdag en 

donderdag plaats.  

Voor meer informatie zie de flyer achterin de 

nieuwsbrief.  

Met vriendelijke groet Yara de Graaf (beeldend 

docent ne cultuurcoach IKC het Talent). 

 
 

WORTEL-APPEL-ANANASRAUWKOST 

Ingrediënten: 3 of 4 winterwortels 

 2 of 3 appels 

 4 schijven ananas 

 Citroensap 

Rasp de wortel op de grove kant van de rasp. 

Snijd de geschilde appels en de 

ananasplakken in kleine stukjes. 

Roer het geheel door elkaar en op het 

laatst een beetje citroensap toevoegen. 

 

SCHOOLTANDARTS 

Van 16 t/m 25 mei is de schooltandarts Jellie en 

haar assistente, Mirelle 

voor controles en 

eventuele 

behandelingen op 

school aanwezig. 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

01 mei Nassim  1/2 C 

02 mei Shazia  3A 

04 mei Tassnim VS 2 

06 mei Hoesam VS 2 

08 mei Jana VS 3 

08 mei Loujayne  VS 3 

14 mei Dukdak  1/2 A 

14 mei Tenzin  6 

14 mei Dylan 5A 

16 mei Yassine  VS 1 

17 mei Furkan  6 

19 mei Mayan 1/2 B 

20 mei Felix  3A 

20 mei Liam  3A 

21 mei Romaisa  4A 

22 mei Damin  8 

22 mei Mila  VS 4 

23 mei Younes  7 

24 mei Dina  4A 

25 mei Anouar  4B/5B 

28 mei Nidal  4B/5B 

28 mei Anas  5A 

28 mei Dorsa  1/2 B 

29 mei Imrane  1/2 A 

31 mei Berat  5A 
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* FLYER, GANGMAKERS ONTWERPLAB 
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