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VANUIT DE DIRECTIE
De eerste schoolweek zit er alweer op
en alle groepen zijn gelukkig goed
gestart. Hopelijk heeft u een fijne
vakantie gehad. Het team van IKC Het
Talent is in ieder geval weer vol
enthousiasme begonnen. Met elkaar
gaan we ervoor zorgen dat het een
mooi schooljaar wordt.
Graag wil ik u nog attenderen op een aantal
praktische en huishoudelijke mededelingen:
De lessen starten om 8:30 uur. De
leerlingen moeten om 8:30 in de klas
aanwezig zijn.
Op dinsdag en donderdag mogen

-

-

-

ouders van de groepen 1/2 en 3 mee
naar binnen tussen 8:15 en 8:25 uur.
Na 8:25 uur mogen ouders niet mee naar
boven.
Ouders van de voorschool mogen elke
dag mee naar de klas.
Het ziekmelden/afmelden van leerlingen
kan in onze app Social Schools of
telefonisch. Doe dit voor 8:30 uur.
Kinderwagens mogen niet mee naar de
klassen. Als u een kinderwagen mee heeft
kunt u deze parkeren op de mat bij de
ingang.
Mochten er wijzigingen zijn m.b.t. uw
adres, telefoonnummer, noodnummer of
persoonsgegevens, wilt u eraan denken
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dit door te geven aan de administratie.
Dit jaar hopen we dat corona niet de overhand
krijgt en dat dit niet gaat zorgen van uitval val
van lessen.
Zelftesten
Op school hebben we weer een nieuwe
voorraad zelftesten ontvangen. Mocht u
behoefte hebben aan zelftesten (max 2 per keer)
kunt u de zelftesten ophalen bij de conciërge.
Kennismakingsgesprekken
In de week van 12 september vinden de
kennismakingsgesprekken met de leerkracht
plaats. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van
de leerkracht.
Graafwerkzaamheden
De komende 2 weken zal Vattenfall
graafwerkzaamheden direct voor de school
gaan uitvoeren. Er zal een hek geplaatst worden
zodat leerlingen niet bij de werkzaamheden
kunnen komen. De toegang tot de voordeur is
wel mogelijk doordat er een gangpad met
hekken wordt gemaakt. Naar verwachting duren
de werkzaamheden 2 weken. Hopelijk ervaren
we niet te veel hinder. Omdat er geen ruimte
voor de school zal zijn kunnen onze leerlingen om
14:15 uur opgewacht worden op de stoep voor
de huisartsenpraktijk. De leerkracht zal de
leerlingen hiernaartoe brengen.
Dan rest mij nog om alle leerlingen, ouders en
personeel een heel fijn jaar toe te wensen.
Met vriendelijke groet,
Pieter Bosman

De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er
weer op! Wat is het fijn om alle kinderen weer in
de klas te mogen ontvangen. We hopen dat
iedereen een fijne vakantie heeft
gehad. Ontzettend leuk om de
vakantie foto’s te zien hangen op de
gang, en we hebben ook al wat vakantie
verhalen gehoord.
De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar
staan in het teken van groepsvorming.
We staan dan weer even stil bij de structuur en

regels van de groep, het samen spelen en we
verwelkomen de nieuwe kinderen.
Vanaf volgende week starten we met het thema
Artis. Allemaal ter voorbereiding van ons uitstapje
naar de dierentuin.
EVEN VOORSTELLEN
Juf Davina,
Voor een hoop van jullie ben
ik al een bekend gezicht. Mijn
naam is Davina Wurtz en ga op het
Talent aan de gang als ondersteuner.
Ik ben 44 jaar en woonachtig met mijn man en
twee kinderen in Purmerend.
Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop jullie
allemaal (weer) te verwelkomen
Groet, Davina.
Juf Benthe,
Mijn naam is Benthe de Jong, 25 jaar en
woon in Haarlem.
Ik houd van teamsport, wandelen,
vegetarisch
koken en kunst. Ik heb ontzettend veel zin om
samen met meester Ap en de kinderen er een
mooi jaar van te maken in groep 3A.
Mochten jullie vragen hebben, stel deze dan
gerust!
Groetjes, Benthe.
Meester Ruel,
Ik ben meester Ruel, ik ben vanaf dit schooljaar
nieuw op Het Talent als meester van groep 8. Ik
sta op maandag, dinsdag en woensdag voor de
groep.
Ik ben 25 jaar en mag op deze mooie school mijn
eerste keer voor de klas staan.
Ik heb heel veel zin in dit schooljaar met de
kinderen en hoop jullie zo snel mogelijk allemaal
te mogen ontmoeten!
Groetjes, meester Ruel.
Juf Esther
Ik wil me even voorstellen: ik ben Esther de Bree.
Ik ben 55, getrouwd met Gert-Jan. Ik heb drie
kinderen van 21, 22 en 24 die alle drie het huis al
uit zijn. Via mijn vroegere buurvrouw Carla
hoorde ik over Het Talent.
En nu werk ik op de voorschool op dinsdag,
woensdag en donderdag met Karin en Claudia.
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In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag en doe ik
aan tai chi.
Ik vind peuters fantastisch en ik geniet ervan hoe
open zij in het leven staan,
hoe leerbaar ze zijn en met welke oplossingen ze
komen voor de dingen die ze tegenkomen. Ik
voel me een bevoorrecht mens dat ik met ze
mag werken!

HALLO,
Dit jaar wordt een leuk en spannend jaar. We
krijgen in januari ons definitieve advies. En in april
maken we de eind Cito. Daar zijn we nu hard
voor aan het werk.
Naast het harde werken staan er ook leuke
activiteiten op het programma o.a.
De Kinderboekenweek
Verschillende feestvieringen
Bliksemstage
Uitjes naar de musea
Bureau Halt komt langs
Talentenmiddag
Naschoolse activiteiten
De grote oversteek
Oorlog in mijn buurt
Kamp naar Heino
En de musical

Lucy: Ik ben nieuw op deze school . Ik kan mooi
schrijven. Mijn vriendinnen zijn: Elizan en Livanur.
Elizan: Ik vind schrijven, tekenen en werkjes
maken leuk. De k vind ik moeilijk om te schrijven.
Selin, Zumra en Lucy zijn mijn vriendinnen.
We moeten elkaar helpen in de klas.
Livanur: De k vind ik moeilijk om te schrijven, stoel
op tafel zetten vind ik ook moeilijk.
Buiten spelen vind ik leuk. Mijn vriendinnen zijn:
Sarah, Minha en Zumra.
Minha: Ik vind letters leren leuk. De i, k, m kan ik al
goed schrijven.
Buiten spelen vind ik leuk. Mijn vriendinnen zijn:
Livanur, Mayan en Zumra.
Selin: Ik hou van mijn vriendinnen: Elizan, Livanur,
Minha en Lucy. Ik vind groep 3 makkelijk. Ik kan
de k, i, m al goed schrijven. Ik vind het leuk om
de letters te leren. Woordenschat vind ik moeilijk.
We leren dat we lief zijn voor elkaar en dat we
elkaar moeten helpen.
Imran: Mijn vrienden zijn: Tomi en Iyed. Ik vind
buiten spelen en letters leren leuk. De k kan ik niet
zo goed schrijven.
Mayan: Elke dag wordt het leuker in de klas.
Sommen vind ik moeilijk. Ik kan al lezen: maan,
nee, mik, kim. Mijn vriendinnen zijn: Minha, Azra,
Zumra, Sarah en Livanur.
Zaid: Ik vind het leuk om te werken en om
kleurplaten in te kleuren.
De juf is lief. We hebben : i, k, m al geleerd.
Mijn vrienden zijn: Iyed, Sulaiman en Imran.

Samen met meester Ruel, juf Amrana, juf Elli en juf
Cacharel gaan we er een leuk jaar van maken!
Groetjes groep 8

WIJ ZIJN
GROEP 3B

Wat zeggen de kinderen van groep 3A ?
Hamza: Ik vind groep 3 moeilijk maar het is
superleuk in groep 3. Mijn vriendjes zijn: Yigit en
Minha.
Zumra: Groep 3 is leuk, het werken is leuk en mijn
vriendinnen zijn: Elizan en Minha.

Na Schoolse Activiteiten
12 September starten we weer met de
Naschoolse Activiteiten.
In de week van 5-9 ontvangt u (groep
1 tot en met 5) een
aanmeldingsformulier.
Groep 6, 7 en 8 schrijven digitaal in via het
mailadres van de leerlingen.
Mocht een activiteit vol zijn, dan krijgt u hiervan
bericht. Anders kunt u er van uit gaan dat uw
kind geplaatst is voor een activiteit waarvoor
zij/hij heeft ingeschreven.
Groep 7 en 8 krijgen een bevestigingsbericht
over de mail.
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De activiteiten zijn verdeeld over de drie bouwen
en vinden plaats op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. De kleuters op maandag,
dinsdag en donderdag.
De activiteiten zijn 14.15 tot 15.15 uur.
Dit blok duurt tot aan de herfstvakantie.
Na de herfstvakantie zijn er ook weer nieuwe
activiteiten. De inschrijving hiervoor vinden in de
eerste week na de herfstvakantie plaats.
Talentendag
De Talentendag gaat dit jaar weer
op woensdag plaatsvinden.
We beginnen op 28 september met 2 blokken.
Het eerste blok is voor de kleuters en daarna
komen de groepen 3 en 4.
De afsluiting is gepland op 2 november.

Het jaar is weer begonnen en we zijn goed
opgestart met de kinderen.
Op dinsdagochtend 6 september is er een
ouderontmoeting met de schoolmedewerkers.
Dit vindt plaats onder de luifel van school bij de
hoofdingang met koffie, thee en wat lekkers.
Ook zijn er in september al een aantal
ouderactiviteiten gepland zie hieronder de
agenda.
Ouderbijeenkomsten agenda september
Wanneer:
Woensdag 14 september
Hoe laat:
8.30 – 9.15 uur
Waar:
in de speelzaal
Waar gaat het over: bijeenkomst voor
de ouders van de kinderen in groep
3, de overgang van kleuterklas naar
groep 3.
Wanneer:
Dinsdag 26 september
Hoe laat:
8.30 – 9.15 uur
Waar:
in de speelzaal
Waar gaat het over: uitleg methode peuters en
kleuters door juf Ilona
Cursus Nederlandse Taal op maandagochtend
en donderdagochtend
In samenwerking met Top Taal hebben wij weer

een cursus Nederlandse Taal en
ouderbetrokkenheid in ons lokaal
aan Station Wildeman, Nieuwe
Laan 34 (oude Kraemerschool).
Het is heel fijn en belangrijk, als u Nederlands kunt
spreken en begrijpen. U kunt dan uw kind ook
beter begeleiden bij school en kunt dan ook
beter zelfstandig functioneren in de
maatschappij.
De cursus is 2x in de week: maandag van 8.4511.45 uur en donderdag van 8.45-11.45 uur.
Het is voor u is gratis!
Er wordt lesgegeven op verschillende niveaus in
schrijven, lezen en spreken. Ook kunt u vragen
stellen over hoe u dingen op school kunt vragen
of aan andere instanties.
Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt uw naam en telefoonnummer naar mij
mailen inge.ligtenberg@amosonderwijs.nl en ik
zal het doorgeven aan TopTaal.
Spelinloop.
Speciaal voor de moeders met nog heel kleine
kinderen van 0 -2½ 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
van 11.30 – 13.30 uur op onze locatie in Station
Wildeman, Nieuwe Laan 34 (oude
Kraemerschool).
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 kunt gewoon naar binnen lopen of aanmelden
bij Nijat: 06-39231191 of bij mij, juf Ligtenberg op
IKC Het Talent.
De Activiteiten vinden allemaal plaats op onze
locatie in Station Wildeman, Nieuwe Laan 34
(oude Kraemerschool).
Heeft u hierover nog vragen of kan ik u ergens
anders meehelpen, dan kunt mij altijd
aanspreken op school (di-wo-do-vrij).
Natuurlijk kunt u mij ook altijd mailen:
inge.ligtenberg@amosonderwijs.nl of bellen
naar school 020-6190094
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Maandag
Taal en Ouderbetrokkenheid
8.45 – 11.45 uur
Donderdag
Taal en Ouderbetrokkenheid
8.45 – 11.45 uur
Vrijdag
Spelinloop voor kinderen van 0 – 2½ jaar
9.00 – 11.00 uur en 11.30-13.30 uur
Graag tot dan!

DE SCHOOLFOTOGRAAF
De fotograaf komt weer en wel op
maandag 10 Oktober.
Noteer u het alvast in uw agenda?
Meer informatie volgt….

De jarigen van
september zijn:

GEZONDE SCHOOL

01 september

Oliwier

6

IKC Het Talent is een Gezonde
School. Wij helpen ouders graag
om de
kinderen gezond gedrag aan te
leren en te wennen aan gezonde voeding.
Daarom hebben we
afspraken gemaakt over de
tussendoortjes, lunch op
school, wat er gedronken
wordt op school en over
traktaties.
Afspraken moeten ook gecontroleerd kunnen
worden.
Om dit voor het schoolteam mogelijk te maken
hebben we de afspraken
zo simpel mogelijk gemaakt. We vertellen
u graag wat er wél mag. Dat betekent dus dat al
het andere niet mag.

01 september

Zeeta

5

03 september

Naoufal

VS 3

03 september

Rayan

6

04 september

Nouhaylla

6

04 september

De'shainely

5

07 september

Soulayman

6

09 september

Rabten

1/2B

10 september

Ensar

4

11 september

Lieonard

3A

13 september

Metehan

6

13 september

Aamanah

1/2D

15 september

Yunus

7

16 september

Jawad

4

16 september

Lhakshey

7

17 september

Hafsa

5

Kinderen eten op school (zowel tussendoor als
tijdens de lunch) brood, liefst bruin brood,
groenten en fruit.
Hoe het brood belegd is, bekijken wij niet. Maar
uiteraard adviseren wij ook om goed te letten op
gezond beleg.
Op school drinken wij alleen water.

17 september

Benyamin

1/2C

18 september

Amin

6

18 september

Yas

3B

20 september

Noor

1/2C

22 september

Entia

7

24 september

Aya

7

25 september

Rana

1/2A

25 september

Larry

4

27 september

Emre

3A

27 september

Abdulahi

4

28 september

Mehrsa

VS 4

30 september

Azra

3B

Traktaties delen kinderen uit als zij jarig zijn. Dat is
een feestje en bij een feest
hoort ook iets lekkers!
Gezonde traktaties kunnen
ook heel lekker zijn. Maar we
begrijpen het ook als
kinderen graag iets te
snoepen uitdelen.
De afspraak is dat gezonde traktaties op school
mogen worden opgegeten. Een snoeptraktatie
gaat altijd mee naar huis, zodat u als ouder zelf
kunt bepalen wanneer het kind dit mag opeten.
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