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VANUIT DE DIRECTIE 

De herfst is begonnen en de 

bladeren vallen weer van de 

bomen. Het is buiten steeds langer 

donker. Het is ook de tijd van 

gezelligheid en feesten als Sint 

Maarten, Sint en Kerst volgen alweer 

snel.  

 

Helaas hebben we met de komst van de herfst 

ook weer te maken met ziekte van personeel. 

We hebben zowel alweer te maken gehad met 

corona als met de ‘gewone’ griep. We proberen 

zo veel mogelijk vervanging te regelen maar dit 

is lang niet altijd mogelijk. Daarom kunnen we 

soms niet anders dan te  

INHOUD 

• Vanuit de directie 

• Nieuws uit de Voorschool 

• Kinderraad van Amsterdam 

• Even voorstellen 

• De voorleeswedstrijd 

• Leerling activiteiten 

• Ouderactiviteiten 

• De jarigen 

AGENDA   

• 02 nov. Afsluiting Talentenmiddag 

• 03 nov. Schoolzwemmen voor groep 5 

• 03 nov. Ouderbijeenkomst: Studiezalen 

• 03 nov. De schooltandarts is aanwezig 

• 07 t/m 11 nov. voortgangsgesprekken 

• 08 nov. De groepen 4 t/m 8 gaan naar Nemo 

• 10 nov. Schoolzwemmen voor groep 5 

• 10 nov. De groepen 3a & 3b gaan naar het Stedelijk Museum 

• 15 nov. Studiedag, de school is gesloten 

• 16 nov. Start van de talentenmiddag voor de groepen 5 t/m 8 

• 17 nov. Schoolzwemmen voor groep 5 

• 17 nov. De groepen 3a & 3b gaan naar het Stedelijk Museum 

• 17 nov.  Ouderbijeenkomst:  Mediawijsheid/ Social media 

• 22 nov. Plakmiddag voor de Voorschoolgroepen en de groepen 1/2 

• 22 nov. MR-vergadering 

• 24 nov. Alle leerlingen mogen hun schoen op school zetten 

• 24 nov. Schoolzwemmen voor groep 5 

• 29 nov. Ouderbijeenkomst: Sint & Kerst 
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vragen uw zoon/dochter thuis te houden. Wilt u 

de app goed in de gaten blijven houden? Hier 

worden regelmatig belangrijke mededelingen 

geplaatst. 

 

De komende tijd worden er in diverse groepen 

lessen gegeven over verschillende 

religies. Daarnaast worden er 

bezoeken gebracht aan 

verschillende gebedshuizen. Kinderen 

kennis laten opdoen van verschillende religies 

past binnen onze oecumenische identiteit. 

 

In de week na de herfstvakantie heeft u mij niet 

bij de voordeur zien. Mijn afwezigheid kwam 

doordat ik in de herfstvakantie (opnieuw) vader 

ben geworden van een 

dochter ‘Juul’. Deze week 

ben ik weer gestart met 

werken maar verblijf nog 

wel op een roze wolk. 

 

Het is herfst! Buiten is nu van alles te zien en te 

beleven. Het wordt buiten kouder, donkerder, 

natter en er zijn vallende bladeren 

met verschillende kleuren. De 

herfst brengt ook veel plezier: 

mooie paddenstoelen bekijken, 

kastanjes en bladeren rapen en 

de wind voelen. In dit thema 

werken, praten, lezen, zingen en 

spelen de kinderen over alles wat ze zien en 

voelen in de herfst. In de klas maken we een 

herfstboom door te stempelen met de kleuren 

bruin, oranje en rood, kastanjes tellen en nog 

meer.   

Het is voor veel kinderen fijn en leuk als u met uw 

kind thuis de woorden waar we mee bezig zijn 

ook bekijken en bespreken 

(woordkaarten). 

Uiteraard gaan wij onze 

jaarlijkse herfstwandeling 

lopen met peuters. Het 

liefst met een prachtig 

herfstzonnetje. 

 

KINDERRAAD VAN AMSTERDAM 

Laila uit groep 7 zit in de 

kinderraad van Amsterdam. 

De kinderraad van  

Amsterdam is een groep 

kinderen die mogen meedenken over 

Amsterdam. Eigenlijk een soort mini regering. Er 

komt nog een verkiezing wie kinderburgemeester 

wordt, ook daarvoor zal Laila zich verkiesbaar 

stellen.      

 

EVEN VOORSTELLEN 

Beste ouders en lieve kinderen van Het Talent! 

Mijn naam is Esma. Ik ben getrouwd en heb vier 

kinderen. Twee zoontjes (6,5 en 1) en twee 

dochters (4,5 en 2,5). We wonen in het levendige 

Amsterdam. De afgelopen twaalf jaren heb ik 

met tussenpozen, met veel plezier in het 

onderwijs gewerkt. Ik heb lesgegeven aan groep 

1 t/m 7. Naast mijn werk vind ik het leuk om 

dingen te ondernemen met mijn gezin en te 

reizen. Ik  ben na de herfstvakantie begonnen en 

heb er erg veel zin in om de rest van het jaar aan 

de slag te gaan in groep 1/2D op Het Talent. We 

gaan er een gezellig, leerzaam en mooi jaar van 

maken! 

 

VOORLEESWEDSTRIJD 

Donderdagmiddag was de finale 

van de voorleeswedstrijd. Na een 

spannende voorronde in de groep, 

mochten drie voorleeskampioenen 

uit de groepen hun kunsten laten 

zien. 

Metehan uit groep 6 

Laila uit groep 7 

Medina uit groep 8  

Alle drie hebben 

ontzettend goed 

hun best gedaan, 

maar er kan maar 

één de winnaar 

zijn. De winnaar is 

geworden....... 

Laila uit groep 7! 

Van harte gefeliciteerd! 

De kinderboekenweekcommissie 
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TALENTENDAG 

De talentendag van de kleuters en groep 3 /4 is 

bijna weer afgelopen. 

Op woensdag 2 november is er een afsluiting 

voor de ouders. De kinderen laten dan zien wat 

ze geleerd en gemaakt hebben. 

Van 11.45 -12.45 uur de kleuters 

En van 13.00 – 14.00 uur groep  3 

& 4 

U wordt van harte uitgenodigd 

om te kijken bij de presentatie 

van uw kind  

16 November start de nieuwe serie 

Talentendagen voor groep 5/6  en groep 7/8 

De afsluiting daarvan is 14 december. 

 

 

 

 

 

Onze school werkt veel samen met Studiezalen. 

Elif is vanaf dit schooljaar de contactpersoon 

voor onze school. 

Op 7 november starten  de  lunch-

ontmoetingen voor ouders van onze 

school in Station Wildeman van 12.00 – 

13.30 uur.  

We zijn dan gezellig samen, lunchen, hebben het 

over van allerlei onderwerpen en kunnen ook 

hulp bij en informatie krijgen over regelingen, 

voorzieningen, huiswerkbegeleiding, werk, studie 

en andere zaken waar u over wilt praten. 

U kunt zo binnen lopen. 

 

Ouderbijeenkomsten 

In de maand november zijn er de 

volgende ouderbijeenkomsten in de 

speelzaal; de tijden zijn van 8.40 -9.30 

uur.  

Donderdag 3 november komt Elif van StudieZalen 

ons vertellen over de start van van de lunch 

ontmoetingen op de maandag en over de 

voorzieningen, regelingen en andere hulp 

mogelijkheden. 

Donderdag 17 november is er voor de ouders van 

de bovenbouw een bijeenkomst over het gebruik 

van  Mediawijsheid/ Social media.  

De kinderen krijgen daarna ook een les over 

Social media in de klas. 

Dinsdag 29 november komt juf Ilona vertellen 

over het nieuwe thema van de Voorschool en de 

kleuters: Sint en Kerst – hoe werken we er in de 

klas mee en hoe kunt u er thuis mee aan de slag. 

KOMT U OOK?!! 

 

 

 

 

 

 

05 november Jaybriëll  3A 

05 november Yasmin 4 

06 november Aya  1/2D 

06 november Brahmroop  8 

08 november Leonard  VS 1 

08 november Furkan  1/2B 

09 november Shain  7 

10 november Diariou  5 

11 november Naoufal  8 

11 november Livanur  3B 

12 november Jahel  7 

13 november Aya 4 

14 november Zumra  3B 

18 november Yuliyan  3B 

19 november Anouar  7 

19 november Arslan  VS 2 

21 november Amir 6 

21 november Cengiz  6 

22 november Youssef  VS 4 

22 november Sirac  5 

23 november Mesut  5 

26 november Sara  1/2D 

26 november Danillinho  8 

27 november Kailynn  6 

28 november Sarah  3B 

29 november Iyed  3B 

30 november Jo 7 

De jarigen van 

november zijn: 
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