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Basisschool Al Ihsaan: identiteit & kwaliteit
Zwart-witte nieuwsbrief

“Vrees
je ook bent

Vorig schooljaar hebben we ervoor gekozen om de nieuwsbrief op de site te publiceren. Dit zullen wij blijven doen, alleen hebben we hiernaast ook de keuze gemaakt om
de nieuwsbrief in het zwart-wit met uw kind(eren) mee te geven. Dit is mede voor de
ouders die niet tot de nodige voorzieningen beschikken om de nieuwsbrief digitaal te
bekijken.

en laat een

Informatieavond

Allah waar

goede daad
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ga met de
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Vorige week dinsdag was er voor de ouders een informatieavond georganiseerd. Er is
bij de opening vooral gesproken over identiteit. Hierna zijn de ouders met de leerkracht van hun kind(eren) naar de klas gegaan waarna een korte presentatie is gegeven. Alhoewel we tevreden waren met het aantal ouders die gekomen is, zijn we toch
teleurgesteld over de opkomst. Met name omdat we rekening hebben gehouden met
het tijdstip door twee rondes te organiseren. We hopen dat de ouders die er niet waren ons een volgende keer verblijden met hun komst.
Maandopening
Vorige week heeft groep 8 ons getrakteerd op een geweldig optreden. We zijn trots op
wat de leerlingen (na hard oefenen) hebben laten zien en danken u zeer voor uw aanwezigheid. Op 1 november aanstaande is groep 7 aan de beurt met als thema
“Weldadigheid”. We zijn benieuwd en wensen de juffen veel succes bij de voorbereidingen.
Legenda activiteitenkalender
In de eerste schoolweek hebben we de activiteitenkalender meegegeven. Een paar
ouders hebben vragen gesteld over een gebruikte afkorting, ATV. ATV staat voor Algemene teamvergadering en is gericht tot de leerkrachten. Waarom dit vermeld staat in
de nieuwsbrief? Graag willen we ouders erop attenderen dat we tijdens een ATV
(algemene teamvergadering), een werkgroepoverleg en bouwoverleg niet kunnen afspreken. Ook zal de school op deze moment telefonisch minder goed bereikbaar zijn.
Volgend schooljaar zullen we in sha’Allah de afkorting enkel gebruiken in combinatie
met een legenda. Dank voor uw feedback.
Brieven
Wij zullen uw kind(eren) volgende week het volgende meegeven: het rooster voor de
godsdienst– en gymlessen, maandopeningen en projectweken, het overzicht met alle
vakantie— en studiedagen en een brief betreffende de schoolfotograaf.
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Gymkleding
Vorige week zijn de gymlessen van start gegaan. We zijn blij dat u
er voor zorgt dat uw kind(eren) de gymkleding meebrengt. Ter
goed doen van uw kinds voeten, vragen wij u om gymschoenen
met een witte of zwarte zool mee te geven.
Vrijwilligers gezocht voor de schoolbibliotheek
De bibliotheek is klaar voor gebruik. Wat nog mist, is een
aantal begeleiders die kunnen helpen bij het uitlenen van
boeken. We willen in kaart brengen of er ouders of vrijwilligers zijn die naast de vrijwilligers die we op dit moment hebben structureel willen helpen in de bibliotheek.
Het gaat om de volgende werkzaamheden: kinderen helpen met boeken uitkiezen in de schoolbibliotheek, een eenvoudige cursus EducatB volgen: registreren in de computer van boeken die ingenomen en uitgeleend
worden en tot slot de boekenkasten op orde houden. Over de beschikbaarheid
krijgt u later meer informatie. Het gaat in ieder geval om één dagdeel per week.
Mededeling gericht tot leerlingen van groep 6
Op 19 september aanstaande verwacht de leerkracht van groep 6 dat alle leerlingen een leesboek vanuit huis meebrengen. Een stripboek voldoet niet. Daarnaast
dienen alle leerlingen in het bezit te zijn van een agenda. De volgende data moeten daarin opgenomen worden: 16 september; inleveren rekenwerkblad, 19 september; Toets wijzer door de wereld. Voor 19 september afmaken Wijzer door de
wereld (werkboek blz. 16 & 17), dit zal donderdag klassikaal nabesproken worden.
Legenda activiteitenkalender
In de eerste schoolweek hebben we de activiteitenkalender meegegeven. Een
paar ouders hebben vragen gesteld over een gebruikte afkorting, ATV. ATV staat
voor Algemene teamvergadering en is gericht tot de leerkrachten. Waarom dit
vermeld staat in de nieuwsbrief?Graag willen we ouders erop attenderen dat we
tijdens een ATV (algemene teamvergadering), een werkgroepoverleg en bouwoverleg niet kunnen afspreken. Ook zal de school op deze moment telefonisch
minder goed bereikbaar zijn. Volgend schooljaar zullen we inchallah de afkorting
enkel gebruiken in combinatie met een legenda. Dank voor uw feedback.
Nieuwe stagiaire

een (dorre)
woestijn.”

Dit schooljaar zal Sana Laouikili, student sociaal agogisch
werk, de ib-er en leerkrachten ondersteunden op de maandag en dinsdag. Sana zal vooral leerlingen begeleiden die
extra hulp bij het leren nodig hebben of om hun gedrag te
verbeteren. Wij hopen dat haar stageperiode tot een succes
zal verlopen en wensen haar veel succes bij ons op school!

