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 VANUIT DE DIRECTIE 

Mijn eerste jaar op IKC Het Talent zit er 

alweer op. Het schooljaar is naar mijn 

gevoel voorbijgevlogen.  

Ik ben enorm dankbaar dat ik mag 

werken met het fantastische team dat 

bij ons op school werkt.  

Ondanks o.a. corona hebben we 

mooie resultaten geboekt en zijn we trots zijn op 

waar we als IKC Het Talent voor staan.  

Het afgelopen schooljaar hebben we binnen en 

buiten de school mooie ontwikkelingen 

doorgemaakt waar ik ontzettend trots op ben. 

Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

- Versterken van de doorgaande lijn 

binnen de school (EDI/GIP) 

- Behalen van hoge eindopbrengsten 

groep 8 

 

 

- Implementeren van Logo3000 

(woordenschat) t/m groep 3 en nieuwe  

leesmethode 4 t/m 8 (Estafette 3.0) 

- Op orde brengen van de zorgstructuur 

- Werken met Snappet voor rekenen 

- Vergroten van de sociale veiligheid  

 

 

 

 

 

In het nieuwe schooljaar zullen we ons blijven 

ontwikkelen.  

Het fundament ligt er in ieder geval en daarom 

kijk ik uit naar het nieuwe schooljaar.  

Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en zie  

INHOUD 

• Vanuit de directie 

• De Klanbordgroep 

• Nieuws uit de Voorschool 

• Wij zijn groep 1D 

• Wij zijn groep 4/5B 

• Groep 6 naar de schooltuinen 

• Ouderactiviteiten 

• Koken met uw kind, eenvoudige recepten van juf Marietje 

• De jarigen 

• Bijlage, make it fit 

AGENDA   

• 04 juli Schoolzwemmen voor de groepen 5 

• 04 juli Groep 6 naar de schooltuinen 

• 11 juli Schoolreisje voor de Voorschoolgroepen 

• 11 juli Afscheidsavond voor groep 8 

• 14 juli t/m 28 aug. Zomervakantie 
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iedereen graag weer terug op de eerste 

schooldag op 29 augustus.  

Met vriendelijke groet, 

Pieter Bosman 

Directeur.

 

KLANKBORDGROEP 

Het afgelopen jaar hebben wij als 

klankbordgroep meegedacht met de opzet van 

de familieschool. We zijn een clubje betrokken 

ouders. We denken mee, adviseren en stellen 

kritische vragen. Over hoe de familieschool kan 

groeien, over activiteiten van de familieschool en 

hoe je die onder de aandacht brengt, en over 

hoe de familieschool in de toekomst beter 

zichtbaar wordt voor ouders én kinderen. We 

kijken er erg naar uit om volgend schooljaar mee 

te denken over de uitvoering van de ideeën die 

er nu liggen. We ontmoeten jullie dan graag 

tijdens één van de activiteiten die volgend jaar 

vanuit de familieschool georganiseerd zullen 

worden.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

Nog twee weken en dan is het alweer vakantie, 

wat is het snel gegaan en wat hebben de 

kinderen hard gewerkt het afgelopen schooljaar.  

Afgelopen schooljaar hebben wij muziekles 

gehad van Manuela en wat hebben we daar 

veel plezier met elkaar beleefd. We hebben 

gezongen, gedanst, 

muziek gemaakt met 

instrumenten maar ook 

met onze handen, voeten 

en vingers.  

Thema water hebben wij afgesloten en zijn 

begonnen met thema zomer.  

Op maandag 11 juli staat er een leuk uitje op het 

programma en gaan we spelen bij de speeltuin 

Oud-Sloten. 

Graag zien wij u allen daar om 11.00 uur tot 13.00 

uur en zorgen wij voor iets lekkers.  

Adres:  

speeltuin Oud-Sloten 

Sloterweg 1252A 

1066CK Sloten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zitten met z'n 18 leerlingen in de klas, 9 uit 

groep 4 en 9 uit gr. 5.  

Ook al zijn we anders, maar samen vormen we 

een goede combinatiegroep.  

Wij helpen elkaar en hebben plezier met elkaar. 

In het begin was het even wennen om geen hulp 

te vragen aan de juf als ze bezig was met 

instructie geven aan de andere groep.  

Nu zijn we het gewend, we zijn zelfstandiger 

geworden.  

Wij vonden het leuk om kort iets over onszelf te 

schrijven, nou hier komt 'ie dan:  

Lina:  heeft mooie kleine krullen en heeft altijd  

         squeezies mee. 

Nidal:  erg behulpzaam en is een goede    

   keeper. 

Aynur:  heeft een blond plukje in zijn haar en  

             houdt van voetbal.  

Diariou:  knutselt graag en heeft mooie vlechten    

               in haar haar.  

Mariam: knutselt graag en is echt een meisje- 

 meisje. 

Daliyah:  houdt van tekenen en heeft lang steil  

 haar. 

Mohamed: altijd vriendelijk en vrolijk. 

Hafsa:  lief en heeft geen ei- en Amandel-  

 allergie meer.  

Anouar:  voetbalt graag en leert snel. 

Alisha:  rechtvaardig en ijverig. 

Anissa:  heeft veel humor en is flexibel. 

Talat:  een echte voetbalfan en houdt van  

 abstract tekenen.  

Mohamed Amin: ontzettend slim en heeft een  

     stoer kapsel.  

Ellie:  goed in tekenen en ziet er altijd verzorgd  

 uit. 
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Aysen:  een kei in lezen en weet veel over de  

            natuur.  

Amir:  erg sociaal en houdt van voetbal.  

Cengiz:  erg aardig en houdt van buiten spelen.  

Bentley:  heeft humor en houdt van gamen.  

En niet te vergeten onze meester Ap: is heel kalm 

en aardig en juf Hatice: houdt van een grapje, 

maar ook van hard werken! 

Gekke groetjes, 

Groep 4/5B. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag allemaal, 

Wij zitten in de instroomgroep1D. 

 

We zijn met z’n vijftienen, elf jongens en vier 

meisjes. 

Juf Hassana en juf Annemiek zijn onze juffen. 

Wist u dat er  nog drie juffen zijn, die bij ons in de 

klas komen om te helpen? 

Juf Carla, juf Claudia en juf Seher. 

We  hebben het afgelopen half jaar veel 

geleerd, samen gespeeld  en plezier gemaakt.  

Ons laatste thema is vervoer.  

We hebben vliegtuigen en treinen geknutseld, 

veel liedjes gezongen en woorden geleerd zoals: 

vervoersmiddelen, opstijgen, landen, instappen, 

uitstappen en nog veel 

meer.  

Na de zomervakantie 

starten we echt in groep 1 

Dan krijgen we ook 

techniek, gymnastiek, handvaardigheid en 

muziek. 

Daar kijken we nu al naar uit! 

Maar eerst zijn we zes weken vrij en gaan we met 

onze familie leuke dingen doen. 

Een hele fijne vakantie allemaal en tot ziens in 

Augustus! 

Daaaaaag,   

De juffen van groep 1D 

 

GROEP 6 NAAR DE SCHOOLTUINEN 

Elke maandag gaan we met juf 

Jacqueline naar de schooltuinen. 

We oogsten, planten, geven de 

planten water en maken van onze 

oogst eten. We gingen salade en 

pesto maken en aten dit op een 

cracker.  

De eerste drie lessen waren binnen 

lessen en de rest was buiten. We 

gingen in onze tuinen werken. Wij 

mochten de oogst houden en naar 

huis meenemen. Verder moesten 

we het onkruid uit onze tuinen halen 

en zaden planten. 

Eten maken 

Pesto: eerst gingen we 10 blaadjes basilicum 

oogsten per kind. Er waren 4 kinderen per 

groepje dus we hadden in totaal 40 blaadjes 

basilicum. Toen gingen we de basilicum blaadjes 

wassen, en toen gingen we naar binnen.  

Binnen gingen we de pesto maken.   

We hebben de basilicum blaadjes in een vijzel 

gedaan, toen deden we olie, noten en kaas erin 

en we gingen het roeren, toen smeerden we dat 

op een crackertje en aten het op. 

 Geschreven door Nina en Jannat.                                      

  

 

 

 

 

 

Peuterfestival   

Zaterdag 25 juni organiseerde IKC 

Het Talent weer het Peuterfestival 

voor alle Peuters van  

Nieuw West. Het was een groot 

succes, zelfs het  

weer zat mee.  

Er waren van allerlei activiteiten 

voor de peuters, 

zoals springkussen, sporten, 

dansen,  paardje rijden, gezonde traktaties 

WIJ ZIJN  

GROEP 1D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEP 3a 
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maken, dingen over de natuur ontdekken, 

schminken en nog veel meer.  Er kwamen veel 

bekende en ook nog niet bekende peuters met 

hun ouders kijken en er waren alleen maar blije 

gezichtjes en heel veel plezier!  

Dank ook aan de ouders die hieraan mee 

 hebben gewerkt, volgend jaar staat het weer 

gepland. 

 

Weggeef Markt 

De eerste Weggeef markt is 

geweest afgelopen woensdag 

29 juni. Het is een mooi initiatief 

van de klankbordouders en de 

school in samenwerking met de 

oudercommissie. 

Veel ouders en ook leerkrachten 

hebben allerlei hele en goede 

kinderspulletjes ingeleverd. Samen met leerlingen 

uit groep 8 is alles gesorteerd en neergelegd. 

Het was een gezellige drukte en veel spullen 

kregen een andere eigenaar.  

Naast speelgoed, kleding, bedjes  

en wandelwagentjes was er muziek, van alles te 

eten, drinken en een standje met veel lekkere 

dingen van de Fruittuinen van West en veel 

informatie over duurzaamheid. 

Het was een geslaagd evenement en voor 

herhaling vatbaar!!!! 

 

 

Ouderactiviteiten 

Gelukkig hebben we na de Corona restricties 

weer een begin kunnen maken met de 

ouderbijeenkomsten. We hebben het gehad 

over Logo 3000,  Snapped en een aantal 

Klassenwerk presentaties gezien. 

Volgend jaar hopen we dat we hier mee door 

kunnen gaan en uit kunnen breiden. 

Op de agenda staat in ieder geval 6 oktober; 

dan komen de IB-ers en OKT zich voorstellen en 

met u bespreken welke onderwerpen u in dit 

school graag zou aan bod zou willen laten 

komen. 

Voor in de vakantie 

De kinderen krijgen in de laatste week een klein 

voorwerp mee.  

Vorig jaar was dat een badeendje en dit jaar is 

het een feesthoedje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI PIZZA 

Ingrediënten:  1 rol bladerdeeg  

 Champignons 

 Ham  

 Ananas 

 Gemalen oude kaas  

 Pizzasaus  

Steek rondjes uit het balderdeeg, besmeer die 

met pizzasaus. 

Beleg de pizza met ham, champignons 

en ananas. 

Bak 12 tot 15 minuten in een 

voorverwarmde oven op 200 graden 

de pizza’s af.  
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 01 juli Scherlin  1/2 A  01 aug. Aymira  VS 1 

 02 juli Bram  1/2 C  01 aug. Lazar  6 

 03 juli Berkay  8  04 aug. Jaafar 4A 

 04 juli Sinem  6  04 aug. Noussair  VS 3 

 05 juli Erdem 4A  06 aug. Deshamiley  7 

 11 juli Anil  VS 3  08 aug. Demi  6 

 13 juli Sabrine  5A  10 aug. Yigit  1/2 B 

 17 juli Dominic 4A  10 aug. Adam  VS 1 

 19 juli Emir  7  10 aug. Alperen  6 

 20 juli Luca  5A  11 aug. Uhud  1/2 B 

 20 juli Kader 3B  11 aug. Ayuub  7 

 22 juli Amir  VS 2  13 aug. Muhammed  7 

 22 juli Huseyin  3A  18 aug. Lina  4B/5B 

 23 juli Yuvraj  VS 1  19 aug. Ensar  8 

 24 juli Berkay  7  24 aug. Almina VS 3 

 26 juli Ayoub  4A  25 aug. Junayd  1/2 B 

 27 juli Safouane  VS 3  27 aug. Nermine  1/2 B 

 27 juli Fatima 5A  27 aug. Serkan  3A 

 28 juli Mehmet 3A  28 aug. Sam  1/2 A 

 29 juli Ismael  1/2 A  28 aug. Mariam  4B/5B 

 31 juli Dilara  7  29 aug. Tarik 8 

      30 aug. Yara  1/2 A 

      30 aug. Ellie  4B/5B 

      30 aug. Jace  5A 

      30 aug. Hanan  8 

De jarigen van 

juli & augustus 

zijn: 
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MAKE IT FIT 
 

 

 

 

SPORTLES VOOR DAMES DOOR DAMES 

 
Sporten, emoties en een gezonde levensstijl gaan hand in hand. 

Tijdens de ochtendlessen bij Make It Fit gaan we op een 

sportieve manier onze emoties begeleiden en leer je ook met 

welke kleine stappen je een gezondere levensstijl kan 

ontwikkelen voor jou en je gezin. 
 

 

Deelname 

per les 

€ 1,- 
 
 
 
 
 
 

TIJD 

Donderdag 09:30 - 10:30 uur 

Zaterdag 10:00 - 11:00 uur 

 

AANMELDEN 
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