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VANUIT DE DIRECTIE 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In januari zijn we een pilot gestart 

waarbij een gratis ontbijt werd 

aangeboden. Ook was er in alle 

klassen fruit en groente aanwezig. Een 

mooie ontwikkeling die 

goed past binnen onze 

visie van de familieschool.  

In Social Schools is ook een oproep 

gedaan om uw mening hierover te 

horen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het verzamelen van alle input gaan we kijken 

of deze pilot een vervolg krijgt.  

 

Per 1 maart zal meester Rutger (intern 

begeleider) stoppen op IKC Het Talent. Meester 

Rutger heeft zich een aantal jaar flink ingezet 

voor onze school en mag bijna gaan genieten  

van zijn welverdiende pensioen.  

Juf Asmaâ (ook intern begeleider) is zwanger en 

gaat met verlof op 8 februari. Na het verlof van 

juf Asmaâ zal zij niet meer terugkeren bij ons op 

school.  

INHOUD 

• Vanuit de directie 

• Meester Rutger met pensioen 

• Even voorstellen, juf Esther Dekker stelt zich voor 

• Nieuws uit de Voorschool 

• Wij zijn groep 5 

• De groepen 3 & 4 naar de Meervaart 

• Leerling activiteiten 

• Ouderactiviteiten 

• De jarigen 

• Bijlage, taallessen, en spelinloop 

AGENDA   

• 02 februari Schoolzwemmen voor groep 5 laatste keer op donderdag 

• 06 februari Schoolzwemmen groep 5 voortaan op de maandag 

• 09 februari De groepen 4 naar het Tropenmuseum 

• 09 februari Ouderbijeenkomst voor de ouders van de groepen 7 & 8 

• 09 februari Voor groep 8 start van de grote oversteek  

• 13 februari De voorschoolgroepen en de groepen 1/2 naar de OBA 

• 14 februari Ouderbijeenkomst, juf Esther stelt zich voor 

• 15 februari Afsluiting Talentendag voor de groepen 1 t/m 4 

• 20 febr. t/m 05 mrt. Studieweek/ voorjaarsvakantie, de school is gesloten 

           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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Gelukkig hebben we per 1 februari een nieuwe 

intern begeleider gevonden: Esther Dekker. Esther 

heeft ruimte ervaring in het speciaal onderwijs en 

heeft daarnaast gewerkt als ambulant 

gebeleider voor kinderen met een spraak -en 

taalstoornis. We wensen Esther veel succes bij ons 

op school.  

 

De afgelopen periode hebben in het teken 

gestaan van de Cito-toetsen. Altijd een 

spannende tijd voor onze leerlingen. 

Sinds dit  

schooljaar worden de toetsen 

digitaal afgenomen. Helaas bleek dat de 

online omgeving van Cito nog niet helemaal op 

orde was waardoor wij flink wat problemen 

hebben gehad. Cito heeft aangeven de 

problemen te hebben opgelost en belooft 

beterschap bij de afnames aan het einde van 

het schooljaar.  

Met vriendelijke groet, 

Pieter Bosman 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

In januari 2020 ben ik begonnen als intern 

begeleider op IKC Het Talent. Met ingang van 1 

maart ga ik met pensioen en maak ik plaats voor 

een ervaren opvolger: Esther Dekker.  

Esther is inmiddels begonnen met haar 

werkzaamheden en we gebruiken de hele 

maand februari voor een goede overdracht.  

Ik ben blij dat Esther ervaring heeft als intern 

begeleider op een basisschool en dat ze een 

fulltime benoeming heeft gekregen.  

Want er is genoeg werk te doen voor een intern 

begeleider op IKC Het Talent. 

Het werk in de afgelopen 3 jaren was mooi en 

ook intensief om te doen (en dan heb ik het nog 

niet eens over het vele traplopen…).  

Ik heb in alle dynamiek van de school veel 

mogen doen, ervaren en leren. IKC Het Talent 

was voor mij een nieuwe werkomgeving en ik kijk 

met veel waardering terug naar de 

ontwikkelende kinderen, de betrokken ouders en 

de gemotiveerde collega’s. 

Ik wens u als ouders veel wijsheid in het  

opvoeden van de kinderen en ik 

wens alle kinderen een mooie 

schooltijd en een goede basis 

voor de toekomst.  

Hartelijke groet, Rutger Lieffijn 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Juf Esther IB (Interne begeleider) 

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Esther 

Dekker en ik ben nog net geen 53 jaar oud. Ik 

woon in Uitgeest met mijn dochter en 2 katten. 

Inmiddels werk ik al bijna 30 jaar in het onderwijs. 

Voordat ik intern begeleider werd heb ik bij 

VierTaal gewerkt met kinderen die moeite 

hadden taal te leren en daarvoor heb ik een 

paar jaar in Malawi gewerkt en gewoond. 

Malawi is een land in Afrika waar het altijd lekker 

warm is.  

Ik heb heel veel zin om op Het Talent te gaan 

werken als intern begeleider en kijk er naar uit om 

julie allemaal te gaan leren kennen. 

 

De afgelopen 3 weken zijn we druk bezig 

geweest met het thema eten en drinken. 

De kinderen hebben eten geroken: wat vind je 

vies en wat vind je lekker ruiken? 

Heel veel kinderen herkende de  

geuren zoals knoflook en ui, mijn  

mama ook in de keuken riepen ze  

dan.  

Ook mochten de kinderen proeven, we hebben 

verschillende soorten fruit geproefd en diverse 

drankjes. Natuurlijk gingen wij ook eten maken: 

zelf koekjes bakken wat een feest!!  

Vrijdag 27januari hebben we het thema feestelijk 

afgesloten in ons eigen 

voorschool restaurant met 

alle papa`s en mama`s.  

Speciaal voor het restaurant 

hadden de kinderen nog zelf 
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pizza’s gemaakt wat waren die goed gelukt en 

erg lekker.  

Vanaf maandag 30 januari  

zijn wij gestart met het  

nieuwe thema: WINTER.  

 

 

 

 

 

 

 

HOI ALLEMAAL!  

Wij zijn de toppers uit groep 5. Onze groep 

bestaat uit 29 leerlingen waarvan 14 meiden en 

15 jongens. We hebben twee juffen, deze zijn juf 

Maureen en juf Cacharel.  

Juf Maureen staat op de maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag voor de groep.  

Juf Cacharel op de woensdag. Sinds kort 

hebben wij ook meester Fardin die onze groep 

komt versterken.   

Wij zijn doorzetters en hebben het 

naar onze zin in de groep. De vakken 

die wij krijgen zijn Rekenen, Taal, 

Spelling, Estafette, 

Studievaardigheden, Woordenschat en 

Schrijven. Topografie wordt  er binnenkort ook 

aan toegevoegd.  

De overige vakken zijn Gymnastiek van meester 

Dave, W&T van meester Jesse, Handvaardigheid 

van juf Sandra, Muziekles van juf Carolien en 

Zwemles in het Sloterparkbad.  

Binnenkort mogen een paar toppers uit de groep 

afzwemmen voor hun A -diploma.  

Aanstaande donderdag 

gaan wij voor de tweede 

keer SURVIVAL zwemmen  

en kijken er zo naar uit! 

Groet, juf Maureen

  

GROEPEN 3 & 4 NAAR DE MEERVAART 

Maandag 23 januari zijn de groepen 

3 en 4 naar de Meervaart geweest. 

De theatervoorstelling ging over 

Mowgli die opgroeit  in de jungle, bij 

een familie van de wolven. 

Met zijn vrienden Baloe de beer en Baghiera de 

panter beleeft hij allerlei avonturen.  

Hij leert jagen en de taal van de dieren spreken.  

Dan verschijnt Shier de tijger, die achter hem aan 

zit. Tijd voor Mowgli om voor eens en voor altijd  

uit te maken wie de koning van de jungle is! 

De kinderen hebben genoten van de 

voorstelling! 

Groet, juf Rita 

 
 

 

 

 

14 februari is het Valentijnsdag  

Het is de dag van de vriendschap en liefde.  

We vragen alle kinderen en leerkrachten om in 

het rood te komen of iets roods aan 

te hebben/op te doen. 

En we maken het die dag extra 

gezellig!

 

 

 

 

 

 

OUDERBIJEENKOMSTEN:  

Datum:  donderdag 9 februari 8.30 - 9.15 uur 

Onderwerp:  Invloed van de groep 

Voor wie:  de ouders van kinderen van  

                   groep 7 &  8. 

Uit de rapportgesprekken van vorig jaar is naar 

voren gekomen dat ouders graag meer willen 

weten over de invloed van de groep. 

Bureau Halt komt hierover met de kinderen 

praten in de klas en voor de ouders is er op  

Ieder kind krijgt op straat, op school of op de 

sportvereniging te maken met invloed van de 

groep. Dit kan positief zijn. Maar als kinderen niet 

de juiste mensen om zich heen hebben, kan het 

ook negatieve effecten hebben. 

Opgroeiende jongeren zijn gevoelig voor 

groepsinvloed. Ze zoeken steun bij 

leeftijdsgenoten en willen graag bij een groep 

horen. In de puberteit zijn jongeren bezig met het  
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ontwikkelen van een eigen identiteit. Onder 

invloed van vrienden zoeken ze grenzen op.  

Dat hoort bij het opgroeien. Bij jongeren die zich 

schuldig maken aan strafbare feiten, is er bijna  

altijd sprake van invloed van vrienden.  

Jongeren hebben vaak geen idee wat de 

gevolgen van hun gedrag zijn voor zichzelf, maar 

ook voor anderen in hun omgeving. 

 

Datum:  dinsdag 14 februari 8.30 - 9.15 uur  

Onderwerp:  onze nieuwe IB-er Esther Dekker     

                       stelt zich aan u voor 

Voor wie:  alle ouders 

Meester Rutger werkt tot aan 

voorjaarsvakantie en gaat 

dan genieten van zijn 

pensioen.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 februari Maysa  VS 3 

03 februari Yasmin  5 

06 februari Jurshaina  4A 

06 februari D'Angelinho  5 

09 februari Yousuf  6 

10 februari Daliyah  5 

11 februari Rabiya  8 

12 februari Omar 1/2B 

13 februari Alisha  6 

14 februari Amir  VS 4 

16 februari Imran 3B 

21 februari Tsering  VS 1 

24 februari Sumeyra 3A 

25 februari Ceren  3A 

25 februari Moncef  4A 
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