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VANUIT DE DIRECTIE 

Het is alweer december en het 

Sintfeest staat voor de deur. 

Agelopen week heeft Piet een 

nachtje op school geslapen. In de 

ochtend troffen we Piet snurkend aan 

in een tentje op de gang!  

Op maandag 5 december hopen we 

Sinterklaas op IKC Het 

Talent te mogen ontvangen. Deze 

ochtend vieren we het feest en zijn 

alle leerlingen om 11:45 vrij.  

 

 

 

 

 

Bij ons op school zijn mobiele telefoons voor 

leerlingen niet toegestaan. Het liefst willen we 

dat er geen telefoons mee naar school 

genomen worden. Zo raken er geen  

telefoons kwijt of gaan stuk.       

Mocht het echt noodzakelijk zijn om een     

telefoon mee te nemen kan deze in de  

ochtend worden ingeleverd bij de leerkracht. 

Deze bewaart deze telefoon in een afgesloten 

ruimte.    

Aan het einde van de dag wordt de telefoon 

weer mee naar huis gegeven. Als er toch een 

telefoon wordt gesignaleerd tijdens 

INHOUD 

• Vanuit de directie 

• Nieuws uit de Voorschool 

• Wij zijn groep 4b 

• Sinterklaas 

• Kinderraadslid van Amsterdam 

• Wij zijn groep 1/2a 

• Kerstfeest 

• De jarigen 

AGENDA   

• 01 december Schoolzwemmen voor groep 5 

• 05 december Sinterklaasfeest tot 11.45 uur 

• 07 december Workshop dans voor groep 8 

• 07 december Afsluiting talentendag voor de groepen 5 t/m 8 

• 08 december Schoolzwemmen voor groep 5 

• 13 december informatiemiddag VO voor gr. 8 van 16.00 tot 17.00 uur 
• 14 december Workshop theatersport voor groep 8 

• 05 december Schoolzwemmen voor groep 5 

• 21 december Kerstviering van 17.00 uur tot 18.00 uur 

• 22 december De Voorschool is gesloten, de peuters zijn vrij 

• 22 december De leerlingen van de groepen 1 t/m 8  zijn om 11.45 uur vrij 

• 23 december Studiedag, de school is gesloten 

• 24 december t/m 8 januari      Kerstvakantie 

http://www.ikc-hettalent.nl/
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lesuren/pauze zal deze worden ingenomen en 

pas de volgende dag weer worden 

teruggegeven.  

Aangezien het de laatste nieuwsbrief is van 2022 

willen we iedereen alvast een hele fijne 

decembermaand en daarna vakantie  

toewensen. We hopen iedereen in januari weer 

in goede gezondheid terug te zien op school.  

Met vriendelijke groet, Pieter Bosman   

  
 

Op de voorschool zijn wij druk bezig met het 

thema, Sinterklaas. Samen met de ouders/ 

verzorgers hebben de kinderen voor 5 

december al een mooie Pieten/Sint muts 

gemaakt.  

De kinderen verkleden zich graag als Sint en Piet 

op de groep. Zij pakken nep cadeautjes 

in en delen de cadeaus uit verkleed als 

Sint en Piet.  

Vorige week mochten alle kinderen hun 

schoen zetten en wat was het spannend 

om te weten wat er in het pakje zat, gelukkig 

was iedereen er blij mee.   

Bij het thema Sinterklaas horen 

natuurlijk ook pepernoten! De 

kinderen vinden het tellen van 

pepernoten ook erg leuk en 

soms mogen ze er één proeven. Deze week 

hebben we de pepernoten ook zelf gemaakt.  

Nog een aantal dagen hebben wij het thema 

Sinterklaas om op maandag 5 december met 

een groot feest het thema af te sluiten, en dan 

zingen we: dag Sinterklaasje! 

Wij hebben er zin in!  

 

SINTERKLAAS 

Vorige week donderdag heeft de logeer 

Piet in de tent in de hal van de school 

geslapen . 

O wat heeft Piet gesnurkt! 

In de brief die hij had achter gelaten 

gaf hij aan dat hij lekker had geslapen 

en dat hij daarom misschien nog wel een dagje 

kwam slapen! 

En wat bleek woensdagochtend bij aankomst 

op school zagen we de bordjes al hangen met 

het verzoek om zachtjes de school in te gaan 

omdat Piet sliep.  

Hij was moe, na een nacht waarin hij 

cadeautjes heeft rond gebracht, hij hoopte dat 

hij weer net zo lekker op school kon slapen als  

vorige week.....  

Maandag  5 dec komen  Sint en zijn Pieten om 

8.30 uur op school! 

De kinderen gaan allemaal om 11.45 naar huis!  

 
 

 

 

 

 

 

Nadat we gestart zijn in een hele grote en vooral 

gezellige groep, vormen we nu groep 4B.  

Wij bestaan uit 10 jongens en 7 meisjes en 

kunnen het heel erg goed vinden met elkaar. 

We kennen elkaar heel goed en staan altijd 

klaar om elkaar waar nodig te helpen en te 

steunen.  

Wat leuke weetjes over ons: 

Robin is dol op turnen en sleept de ene 

prijs na de andere binnen. 

Ensar krijgt het liefst iedere dag, de hele 

dag gymles van meester Dave. 

Inaya houdt van tekenen en haar 

lievelingseten is broccoli. 

Zinedine speelt graag op zijn Nintendo Switch. 

Kader houdt van de kleur rood en vooral van 

rode rozen. 

Mohammed is heel erg behulpzaam en is dol op 

alles wat met voetbal te maken heeft. 

Liam is een groot fan van Manchester United en 

wie weet speelt hij daar ooit zelf ook. Hij is heel 

goed in voetbal.  

Ahmet bezoekt graag de bioscoop en is 

dol op popcorn. 

Skylar houdt onwijs veel van haar hond 

Thiago. 

Ecem is ons rekenwonder en vindt + en – 

sommen heel erg leuk om te maken.  

Wij zijn groep 4b 
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Mehmet houdt van kickboksen en is groot fan 

van Rico Verhoeven.  

Giovanni houdt heel erg veel van zijn 

tweelingbroer en speelt graag buiten. 

Sabka eet het liefst iedere dag pizza salami. 

Abdul is een echte gamer en speelt graag 

Roblox. 

Aya tekent en knutselt het liefst de hele dag 

door. 

Abdulahi speelt graag met zijn beste vriend 

Ensar en is een echte Real Madrid-fan. 

Awad kijkt graag filmpjes op YouTube en is ook 

niet vies van een potje Roblox.  

 

KINDERRAADSLID VAN AMSTERDAM 

Laila uit groep 7zit in de leerlingenraad van IKC 

Het Talent.  

Zij is nu ook verkozen tot kinderraadslid van 

Amsterdam.  

Zij gaat samen met de kinderraad van 

Amsterdam ervoor zorgen dat de wensen van 

kinderen op de Amsterdamse politieke agenda 

terecht komen. 

Wij zijn groep 1/2A en willen ons even aan jullie 

voorstellen: Onze groep is nog niet zo groot 

maar wel erg gezellig. We zitten nu nog  met 13 

kinderen in de klas,  9 jongens en 4 meisjes, maar 

vanaf januari worden dat er meer. Wij hebben 2 

juffen; juf Patricia, die is er 4 dagen en elke 

donderdag is juf Roswitha er.                                                                                                                                                           

Wij werken heel hard en hebben al mooie 

pietenmutsen  en mijters gemaakt voor het 

sinterklaasfeest op 5 december. De sint weet het 

nog niet maar wij gaan een heel moeilijk dansje 

voor hem doen, daar oefenen wij echt heel 

hard voor….wel 3x op een dag.                                                       

Dat moet dus goedkomen!                                                                                                                                                     

Ook  kennen en herkennen we al 

een paar letters en leren we onze 

namen schrijven, wel met kleine 

letters zoals ze dat ook in groep 3 

leren hoor!                                                                                                                    

Wil je meer van ons zien en horen , kom dan 

gerust een keertje langs! 

Groetjes van groep 1/2A 

 

VIERING KERSTFEEST       

Het thema dit jaar is ”VREDE” 

Woensdag 21 december vieren we 

het Kerstfeest op school. Op deze dag 

gaan de kinderen gewoon naar school.  

Aan het eind van de middag/begin van de 

avond (17:00 tot 18:00) hebben we dit jaar weer 

een Kerstdiner op school.  Dit werkt als volgt: alle 

kinderen verzinnen met hun ouders een 

gerecht/hapje om te maken voor ongeveer zes 

kinderen. Ieder kan bij zijn eigen klas aangeven 

wat hij/zij gaat maken.  

Al een aantal jaren maken we in de week voor 

de kerst leuke kerststukjes met de kinderen. 

Woensdag 14 en vrijdag 16 december gaan we 

hiermee aan de slag.  

Donderdag 22 december:  

De Voorschool leerlingen zijn vrij.  

De leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vanaf 11:45 

uur vrij. 

Alle leerlingen hebben t/m 8 januari 

2023 kerstvakantie. 

Wij hebben weer zin om er een 

gezellig en sfeervol kerstfeest van te 

maken! 

Nadere informatie volgt via een 

brief.      

Wij zijn  

groep1/2a 
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Gefeliciteerd 
 
 
 

 

 

01 december Hanan  1/2A  01 januari Mohamed Souhail  6 

01 december Hamza  7  01 januari Hamza  3B 

01 december Jovana  8  02 januari Armina  6 

02 december Abu-Baker  7  03 januari Milena  6 

03 december Hiranur  8  03 januari Hidaya  VS 1 

04 december Ayse Sena  3A  07 januari Mohamed Amin  1/2C 

05 december Binyamin  VS 2  07 januari Ömer  1/2B 

06 december Mohamed  4  08 januari Miral  VS 2 

06 december Zaid  3B  09 januari Mouad  7 

07 december Aisha  VS 2  09 januari Zinedine  4 

09 december Yigit 6  10 januari Abdul  4 

11 december Taim  VS 4  13 januari Mohamed  5 

11 december Yusuf  4  13 januari Selin  3B 

11 december Damla  6  15 januari Dylan  1/2A 

12 december Ghali VS 1  17 januari Daniel  1/2D 

14 december Shakila  4  18 januari Ela  3A 

16 december Giovanni  4  20 januari Rhea  1/2A 

16 december Jeronnimo  4  22 januari Ecrin-Nisa  8 

17 december Ahmet  4  22 januari Jannat  7 

17 december Lalah  4  22 januari Namdol  VS 1 

18 december Rayhana  6  23 januari Zeynep  8 

28 december Saif  5  26 januari Binta  VS 2 

28 december Armin  3B  26 januari Khadija  VS 4 

29 december Omar  1/2C  27 januari Sabka  4 

30 december Dilara  VS 3  28 januari Selma  8 

30 december Mustafa  1/2D  29 januari Bruk  1/2C 

31 december Noussair  3A      

HET TEAM VAN 
HET TALENT 

WENST OUDERS EN 
LEERLINGEN EEN  
GOED EN GEZOND 

2023 


