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VANUIT DE DIRECTIE 

Nog een aantal weken te gaan en het 

schooljaar zit er alweer op. Momenteel 

zijn we druk bezig met de  

voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar. Het is een lastige puzzel om 

alle rond te krijgen. Zodra de 

groepsindeling en de formatie rond is 

zullen we dit zo spoedig mogelijk met u delen.  

 

 

 

 

 

 

GROEP 4/5B OP SCHOOLREISJE 

Op dinsdag 7 juni zijn wij 

(samen met groepen 3, 4 en 5) 

naar Drievliet geweest. Het was 

een leuke dag voor ons 

allemaal: de bussen waren op 

tijd, de zon scheen en er waren veel te gekke 

attracties. Hieronder leest u van een aantal 

leerlingen hun ervaringen:  

INHOUD 

• Vanuit de directie 

• Groep 4/5b op schoolreisje naar “Drievliet” 

• Wij zijn groep 5a 

• Groep 1-2 op schoolreisje naar “de Goudvis” 

• Ouderactiviteiten 

• Koken met uw kind, eenvoudige recepten van juf Marietje 

• De jarigen 

AGENDA   

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

• 06 juni 2e pinksterdag, de school is gesloten 

• 07 juni Schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7 

• 08 juni Groep 6, gastdocent: “digitale vaardigheden” 

• 13 juni Schoolzwemmen voor de groepen 5 

• 14 juni MR vergadering 

• 15 juni Groep 8, gastdocent: “plannen doe je zo” 

• 16 juni Groep 4a & 6 naar de OBA 

• 17 juni Groep 5a & 4/5b naar de OBA 

• 20 t/m 24 juni Rapportgesprekken 

• 21 juni Studiedag, de school is gesloten 

• 22 & 23 juni De schooltandarts is aanwezig 

• 27 juni Schoolzwemmen voor de groepen 5 

• 29 juni Weggeef/ ruilmarkt 

• 30 juni Groep 7 & 8 gaan naar de Meervaart 

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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Ellie:  Het was heel leuk en er waren heel veel  

leuke attracties. En ik vond het ook leuk 

dat ik in een meidengroep zat.   

Anouar: Ik vond het heel 

leuk, want ik ging 3 x in  

de botsauto's. Ik ging in een hele 

enge achtbaan en ook ging ik 

stiekem voordringen! 

Alisha:  Er waren best leuke attracties, alleen het 

was niet super eng. Ik wilde dat er iets 

spannendere attracties zouden zijn.  

Bentley: Ik vond het heel leuk. Er waren hele 

coole attracties. Ik vond sommige 

attracties eng en sommige niet. Ook 

vond ik het heel leuk dat ik met al mijn 

vrienden zat.  

Amir: Ik was de in de Formule X geweest en 

het ging superhard! Het was superleuk 

om met mijn vrienden daar te zijn. Toen 

iemand ging voordringen, heb ik hem 

bang gemaakt. 

 
 

 

 

 

 

 

Dag allemaal, 

Wij zijn groep 5a, een pittig groepje, maar we 

hebben ook veel lol samen. 

En weet je dat we bij de laatste Koningsspelen 4 

van de 5 spelletjes 

gewonnen hebben? 

We zijn op sportgebied 

dus niet zo gemakkelijk te verslaan.  

In onze klas zitten leerlingen met uiteenlopende 

talenten zoals goede lezers met een hoger 

niveau dan groep 5 vereist. Ook lopen er enkele 

goede schakers rond.  

Op creatief gebied kunnen we er ook wat van. 

Wist je dat een van onze leerlingen voetbal stage 

loopt bij PSV in Eindhoven? We 

hopen natuurlijk dat hij gescout 

wordt. Ook hebben we een 

paar verwoede lego bouwers in 

de groep. Onze juf is ook dol op 

hardlopen. Samen zijn we weleens druk, maar we 

kunnen niet zonder elkaar. Dat maakt 5a ook 5a! 

GROEP 1-2 OP SCHOOLREISJE NAAR “DE 

GOUDVIS”  

De bus vertrok op  

tijd, iedereen had  

er heel veel zin in. 

Alle ouders en kleuters hebben in de bus al 

mooie liedjes gezongen, de wielen van de bus 

die draaien rond…. We zijn er bijna…. 

Even was er regen toen we aankwamen, maar 

gelukkig konden we ook binnen spelen, 

glijbanen, ballenbak, springkussens, helikopters 

en nog veel meer.  

Toen het droog was zijn we lekker buiten gaan 

spelen, er was 

heel veel te 

doen. De foto's 

op Social schools 

geven een 

mooie indruk. 

Voordat we weer 

terug naar school 

gingen, hebben we nog een lekker raketijsje 

gegeten. 

Het was een superleuke dag, onze kinderen 

waren de zonnetjes                              

Alle ouders hartelijk bedankt voor jullie hulp! 

  

 

 

 

 

 

GRATIS RUIL- EN WEGGEEFMARKT OP 

WOENDAG 29 JUNI VAN 13.00-15.00 UUR 

Op initiatief van een aantal ouders in 

samenwerking met de oudercommissie  wordt er  

op 29 juni voor de school een GRATIS  ruil- en 

weggeefmarkt georganiseerd. 

Heb je leuke kleding, boekjes, speelgoed of 

andere bruikbare kinderspullen, die jouw 

kinderen niet meer gebruiken? Of heb je juist iets 

nodig voor je kinderen dat je anders zou kopen in 

de winkel?  
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Kom naar de ruil- en weggeefmarkt voor de 

school! Zo ruim je je huis op, kan je op zoek naar 

gratis spullen die je nodig hebt én ontmoet je 

andere ouders van de school! 

Hoe werkt het? 

• Op 29 juni lever je spullen in op school 

tussen 09:00 en 12:00. 

• De spullen moeten schoon, compleet en 

heel zijn. 

• Samen met de kinderen maken wij er dan 

een mooie markt van, waar iedereen van 

13:00 tot 15:00 uur van harte welkom is, 

om spulletjes uit te zoeken op de markt. 

• Grote kinderspullen zoals een box, 

kinderbedje of kinderstoel kunnen ook 

ingeleverd worden. Mail voor 29 juni een 

foto naar 

inge.ligtenberg@amosonderwijs.nl  

Vermeld in de mail ook je naam, 

telefoonnummer, naam van je kind en de 

klas.  

• Deze foto’s van de grote spullen hangen 

we op een prikbord voor de school. En 

brengen de mensen die deze spullen 

graag willen hebben dan met jou in 

contact. 

We maken het extra gezellig met een muziekje, 

kraampjes, een hapje en een drankje! 

De schooltijd voor de kinderen blijft ongewijzigd: 

de kinderen gaan gewoon 14.15 uit.  

Je kan dus rustig ‘winkelen’ voor schooltijd. Of 

juist daarna met je kinderen. Of allebei! 

 

GRATIS TAALLES 

ICK Het Talent heeft GRATIS NEDERLANDSE TAAL 

LES  -TOB –  

In ons lokaal in Station Wildeman geven we gratis 

taalles  

door een docent van TopTaal . 

Het is op maandagochtend en 

donderdagochtend   

gelijk in de ochtend 8.45-11.45 uur. 

U kunt zich opgeven bij de school -juf Ligtenberg 

-of een email sturen naar  

inge.ligtenberg@amosonderwijs.nl 

 

 

 

SPELINLOOP VOOR KINDEREN VAN 0-2½ JAAR 

Speciaal voor de moeders met nog heel kleine 

kinderen van 0-2,5 jaar (die nog niet naar onze 

Voorschool gaan) organiseren we samen met 

SEZO een gezellige ontmoetingsochtend. 

Dit is elke vrijdagochtend van 9.00-11.00 uur en 

elke vrijdagmiddag van 11.30-13.30 uur op onze 

locatie aan Station Wildeman. 

De ochtenden worden begeleid door een 

professionele medewerkster van SEZO: Nishat. 

Bij de spelinloop staat ontmoeten, spelen en 

bewegen samen met andere kinderen en hun 

ouders centraal.  

Tijdens deze inloop wordt er gespeeld, ouders en 

kinderen doen samen beweegspelletjes en er 

worden liedjes gezongen. De medewerkers 

kunnen informatie en advies geven bij 

opvoedvragen. 

U wordt gevraagd zelf fruit/groente (we eten 

gezond!) mee te nemen als tussendoortje voor 

uw kind. 

U kunt zo binnenlopen of aanmelden bij NIshat 

0639231191 of ok IKC Het Talent bij juf Ligtenberg. 

 

Heeft u nog vragen over de ouderactiviteiten, of 

kan ik u ergens anders mee helpen, dan kunt mij 

altijd aanspreken op school (di-wo-do-vrij). 

Natuurlijk kunt u mij ook mailen:  

inge.ligtenberg@amosonderwijs.nl  

Graag tot dan! 

 

TALENTENDAG 

Voor de vakantie hadden we de afsluiting van 

de Talentendag voor groepen 1,2 & 3.  

Wat was het super leuk hoe we ontvangen 

werden door de kleine koks met schortjes voor en 

een bordje met zelfgemaakte zandkoekjes. Ook 

de andere kinderen lieten trots aan hun ouders, 

familie en de andere kinderen zien wat ze 

geleerd hadden. 

Fijn dat er zoveel mensen kwamen kijken! 

De laatste serie workshops is voor 

groep 4 en 5. De kinderen kunnen 

dan kiezen uit Creatief, Koken, 
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Schaken, Houtbewerking, Sport en Spel, Dans, 

Lego-bouwen en Acrobatiek/Turnen. 

Noteert u vast 6 juli 13.00 uur in uw agenda, dan 

is de afsluiting voor deze groep. 

 

PEUTERFESTIVAL 

Op zaterdag 25 juni van 10.30-12.30 uur  

organiseert IKC Het Talent weer het super leuke 

Peuterfestival-Nieuw West. 

Alle peuters uit Nieuw West zijn uitgenodigd met 

hun ouders / verzorgers om gratis mee te doen 

aan dit festival vol leuke activiteiten, zoals 

schminken, schatgraven, ponyrijden, 

springkussen,  

muziek maken, sporten en nog veel meer! 

Neem allemaal je peuter vriendinnetje en 

vriendje mee, dan maken we er weer een 

fantastisch festival 

 

HAM/KAASTAARTJES 

Ingrediënten:  10 plakjes bladerdeeg 

 1½  ons ham 

 1 ½ ons belegen kaas 

 gemalen oude kaas 

 4 eieren 

 1/8 slagroom 

 peper en zout 

 aluminium bakjes ± 12 stuks 

Laat het bladerdeeg ontdooien en leg het in de 

aluminium bakjes (knip wat over de rand hangt 

eraf). 

Prik met een vork gaatjes in het bladerdeeg. 

Snijd de ham en kaas in kleine stukjes en verdeel  

het over het bladerdeeg. 

Klop de eieren met de slagroom door elkaar en 

voeg peper en zout toe. 

Verdeel het mengsel ver de bakjes en strooi er 

nog wat gemalen kaas over. 

Bak de ham/kaastaartjes in een voorverwarmde 

oven op 220 º in ±15 minuten gaar. 

 

02 juni Aysen  4B/5B 

02 juni Yaseen  VS 2 

03 juni Zehra  1/2 C 

04 juni Nada  8 

06 juni Rayan  4A 

07 juni Amin  6 

08 juni Ahmet Emin VS 3 

09 juni Skylar  3B 

10 juni Rinad  VS 4 

11 juni Medina 7 

13 juni Awad  3B 

14 juni Masa  8 

17 juni Soulayma 1/2 C 

18 juni Mohammed 3A 

20 juni Israe  3B 

21 juni Tenzin  4A 

25 juni Khadija  VS 1 

26 juni Laila  6 

26 juni Emir  VS 1 

28 juni Yassir  4A 

28 juni Talat  4B/5B 

30 juni Ayden  VS 1 
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