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Basisschool Al Ihsaan: identiteit & kwaliteit
Studiedagen

“Een gebed in
mijn moskee hier
(in Medina) is
beter dan
duizend gebeden
in een andere
moskee, behalve
de heilige moskee
(in Mekka). Een

De leerlingen zijn van 19 t/m 22 september vrij. De leerkrachten
daar tegen hebben op de extra vrije dagen een studiedag. Deze
dagen zullen vooral in het teken staan van: (vervolg)
‘differentiëren is te leren’, trendanalyse en er zal een presentatie
over de methode - gebonden toetsen gehouden worden. Als u een terugkoppeling
wenst dan kunt u hier via de directie naar vragen. Wij wensen de leerlingen een fijn
lang weekend toe en verwachten iedereen op dinsdag 23 september weer terug op
school.
Informatieavond
Vorige week woensdag hebben we ouders mogen verwelkomen
voor de informatieavond. Meester Khalid heeft bij de opening
vooral gesproken over de schoolregels en nieuwe gebouwregels
van Atol Plaza. Daarbij kregen de leerkachten gelegenheid om
zich aan de ouders voor te stellen. Hierna zijn de ouders met de
leerkracht van hun kind(eren) naar de klas gegaan waarna een
presentatie is gegeven. De opkomst was helaas niet hoog te
noemen. Desalteniettemin zijn we tevreden met de komst van de aanwezige ouders.

gebed in de

Nieuwe stagiaire

heilige moskee

Vanuit het ROC in Lelystad komt Maryam op de maandag en dinsdag stage lopen bij
ons op school. Maryam volgt de opleiding: Zorg en Welzijn en zal juf Nabila gedurende
10 weken ondersteunen in de klas. Wij wensen Maryam heel veel succes in groep 8!

(in Mekka) is
beter dan honderdduizend
gebeden ergens
anders.”

Mededeling groep 3
In groep 3 zijn we begonnen met het leren lezen. De eerste toetsen zijn nu afgenomen. Graag willen wij aan de ouders vragen om thuis ook veel te (blijven) oefenen met
het lezen. Bij de bibliotheek kunt u uw kind gratis lid laten worden, zodat hij of zij elke
week een nieuw boek kan lezen. Dit zal het leesplezier van uw zoon of dochter vergroten. We streven ernaar om in januari het leesniveau M3 of hoger te behalen. Als u
naar de bibliotheek gaat met uw kind kunt u op dit niveau zoeken. - juf Hanan en juf
Danielle
Creatieve middag
In groep 3 hebben we figuren gemaakt door gips te gieten. De kinderen vonden dit erg
leuk. De komende weken zullen wij in de klas onze figuren afmaken waarna ze mee
naar huis worden gegeven. Namens groep 3 wil ik de moeders van Sumeyye en Zumra
nogmaals bedanken voor hun hulp tijdens deze activiteit! - juf Hanan en juf Danielle
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Mededeling groep 8
In groep 8 zijn de leerlingen begonnen met het gebruik van een agenda. Het bevalt
de leerlingen goed. Juf Nabila merkt op dat de leerlingen alsnog bepaalde activiteiten vergeten in te plannen. Wij vragen u om uw kind hierbij te begeleiden. Het is
Mededeling groep 2a

“O mensen,
Allah heeft

In groep 2a hebben de leerlingen deze week de duim van
een klasgenoot als een echte dokter in het gips gezet. Het
was leuk om te doen. Donderdag mochten de kinderen de
duim mee naar huis nemen. Bent u ook zo geschrokken?!
volgende week woensdag willen we tijdens de inloop een ouder en kind activiteit doen. Komt u ook?
we zijn opzoek naar glazen potjes van toetjes en vierkante doosjes van thee.
Ouderbetrokkenheid: Verteltassen (groep 1-2)

de hadj
voor jullie
verplicht
gesteld, dus
verricht de
hadj.”

Vorige week bent u middels een brief geïnformeerd
over de verteltassen. De bedoeling van dit project is om
samen met ouders verteltassen te maken voor de kinderen. Daar is uw hulp bij nodig. Mocht u enthousiast
zijn over dit project en wilt u meehelpen, dan kunt u
zich opgeven middels het antwoordstrookje onderaan
de brief. Daarnaast
nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de informatieavond over de verteltassen op 15 september 2014. De inloop is vanaf 18.45
uur. We zullen om 19.00 uur starten met de bijeenkomst. Wij hopen op uw komst
en tot dan!

Wij willen u via deze weg herinneren aan het project ‘Huis Voor
Taal’. Hierover heeft u een brief gehad. Daarin stond vermeld
dat dit project gaat om het belang van uw kind. Tijdens deze
lessen wordt de inhoud van de taallessen van uw kind behandeld. Op die manier weet u hoe u met uw kind thuis kunt oefenen. 23 september 2014 is de feestelijke opening vanaf 08.30
t/m 09.00 uur bij het podium (ingang Atol Plaza). Om 09.00 uur
starten de lessen in lokaal: 1.33 (naast de Mediatheek). Dit project is wekelijks op de dinsdag van 09.00 - 11.00 uur. Voor meer informatie hierover
kunt u bij juf Amani.
Bibliotheekochtend schakelklas groep 1 - 2
Wij willen de ouders hartelijk bedanken die afgelopen donderdag een bijdrage hebben geleverd aan deze ochtend. Ons doel was om ouder en kind kennis te laten maken met de bibliotheek en uiteindelijk een lidmaatschap aan te gaan. Het was een
zeer geslaagde ochtend! We danken u voor uw komst, we stellen het op prijs!

