Welkom


nieuwe kleuters

De school gaat open om 8:20 uur. U kunt uw kind naar de klas brengen via
de hoofdingang. Uw kind dient om 8.30 uur in de klas aanwezig te zijn.
Van te laat komen dienen wij altijd melding te maken. Kan uw kind door
omstandigheden niet op tijd zijn, bijvoorbeeld door een doktersafspraak,
belt u dit dan even door zodat er bij het te-laat-melden rekening mee
Beste ouder / verzorger, assalamoe aleikoem

gehouden kan worden.

Binnenkort zal uw kind op onze school beginnen. We heten u en uw kind

De kleuters komen aan het eind van de schooldag naar buiten via de

van harte welkom.

uitgang bij het kleuterplein. De ouders wachten de kinderen op het
kleuterplein op.

In dit boekje staat op alfabetische volgorde in het kort alle praktische

Om veiligheidsredenen melden de kleuters eerst aan de juf dat ze zijn

informatie die voor nieuwe ouders van belang kan zijn.

opgehaald en nemen ze afscheid, vóórdat ze het plein verlaten.

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind,

We gaan er vanuit dat u uw kind op tijd ophaalt. Mocht dit een keer niet

de VVE-coördinator of de Intern Begeleidsters.

lukken, wilt u dat dan aan school doorgeven?

We vragen Allah om een gezegende, succesvolle en plezierige schooltijd voor

Buiten spelen

onze leerlingen en hun ouders.

De kleuters spelen in de ochtend en tussen de middag een half uur buiten.

Het team van Al-Iman

Omdat we frisse lucht en beweging belangrijk vinden, doen we dit in alle
jaargetijden, tenzij de weersomstandigheden het echt niet toelaten.
Wilt u daarom uw kind kleden naar het weer en in de winter bijvoorbeeld
voldoende warme kleding zoals handschoenen en een sjaal aantrekken?
Ook is het prettig voor uw kind als hij of zij vrij kan spelen en zich niet druk

Actuele informatie

hoeft te maken over kleding die niet vies mag worden.

Actuele en uitgebreide informatie wordt vermeld op onze website,
www.aliman.nl. Hier vindt u onder meer de schoolgids, de

Contactgegevens

activiteitenkalender en de vakantieroosters.

Adres school			

Harderwijkoever 3 1324 HA Almere

Telefoonnummer			

036-5304737

Brengen en halen

Algemeen e-mailadres		

info@aliman.nl

Onze schooltijden zijn:

Website 				

www.aliman.nl

Maandag

8.30 - 15.15 uur

Dinsdag		

8.30 - 15.15 uur

Enkele belangrijke e-mailadressen:		

Woensdag

8.30 - 13.00 uur

Directie				

Khalid Mouhmouh			

Donderdag

8.30 - 15.15 uur

				

directie@aliman.nl

Vrijdag		

8.30 - 12.00 uur

Administratie			

Siham Hallouzi en Samira Boarbi

				

administratie@aliman.nl

Interne begeleiding		

Fatima Ballilou en Maryam Boudhan

				

ib@aliman.nl

VVE-coördinator			

Saida Neumann		

				

s.neumann@aliman.nl

ICT-zaken			

Adbdelaziz Ouachikh			

				

ict@aliman.nl

Het e-mailadres van de groepsleerkracht vindt u via Digiduif.

Digiduif
Voor de digitale communicatie met ouders gebruiken wij Digiduif. Via de
leerkracht krijgt u hiervoor activatiegegevens uitgereikt. We verzoeken u
uw account zo spoedig mogelijk te activeren, zodat u alle nieuwsbrieven
en andere mededelingen ontvangt. Ook als u al oudere kinderen op school
heeft, is het belangrijk om voor uw kleuter het account te activeren. Anders
mist u alle informatie die specifiek voor de groep verstuurd wordt.
Bij problemen kunt u contact opnemen met de ICT-er, Abdelaziz Ouachikh.

Eten en drinken
De kleuters eten ’s ochtends een tussendoortje (liefst fruit) en tussen de
middag lunch. We stellen het op prijs als u geen chips, koek, snoep, chocola
en andere suikerrijke etenswaren meegeeft. Hetzelfde geldt voor drinken; water
is het gezondst!

Excursies
Minstens tweemaal per jaar gaan de kleutergroepen op excursie. Dit
betreft excursies in het kader van natuur- en milieueducatie die worden
verzorgd op Stadslandgoed De Kemphaan. Ook bezoeken de kleuters het
Veiligheidsmuseum PIT in het centrum van Almere. Verder maken ze
regelmatig wandelingen in de omgeving van school in het kader van de
seizoenen en in de lente naar de kinderboerderij in de Stedenwijk.

Gym
Wekelijks krijgen de kleuters gymles van de vakleerkracht
bewegingsonderwijs. Dit gebeurt in de gymzaal die naast de school gelegen is.

We vragen u uw kind deze dag makkelijke, loszittende kleding aan te

In de godsdienstlessen wordt door middel van verhalen en verwondering

trekken en liefst een hemd of t-shirt onder de kleding, zodat dikke truien

om de verschijnselen om ons heen getracht bij de leerlingen het besef van

e.d. uit kunnen. Verder heeft uw kind hiervoor gymschoenen nodig

Allah en liefde voor Hem aan te wakkeren. Waar mogelijk wordt de Islam

voorzien van naam.

gekoppeld aan de reguliere lesstof tijdens de godsdienstlessen.

De gymschoenen blijven op school en hoeven dus niet steeds mee naar huis.

Niet-islamitische feesten zoals Kerst, Sinterklaas, Sint-Maarten en
verjaardagen worden niet gevierd op school. Als ze vanuit de kinderen ter

Identiteit

sprake worden gebracht, wordt er wel uitleg over gegeven.

Spelenderwijs proberen we de kleuters kennis mee te geven omtrent

We streven ernaar geen muziek te gebruiken tijdens de lessen. Omdat veel

de islamitische identiteit. De dag wordt gestart en afgesloten met

lessen worden ondersteund door beeldmateriaal is dit echter niet helemaal

Qor’aanrecitatie. Er is aandacht voor de verschillende smeekbeden, zoals

te vermijden.

voor en na het eten.
In de middag horen de leerlingen de adhaan via het omroepsysteem in de

Kleutervolgsysteem

school, verricht door leerlingen van de bovenbouw. De twee islamitische

Om te weten waar uw kind behoefte aan heeft op onderwijsgebied, is het

feesten worden op school gezamenlijk gevierd en aan de Ramadan en Hadj

belangrijk om zijn of haar ontwikkeling goed te volgen. Daarvoor gebruiken

worden gehele thema’s van enkele weken gewijd.

wij het kleutervolgsysteem BOSOS. Elke drie maanden vult de leerkracht
een observatielijst over uw kind in. Deze lijst bevat vragen over o.a. de taal-,
denk-, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierdoor krijgt
de leerkracht zicht op welke vaardigheden uw kind al beheerst, welke in
ontwikkeling zijn en aan welke vaardigheden ze nog aandacht moet
besteden. Omdat met dit volgsysteem elk kind goed in beeld is, nemen wij
geen CITO-toetsen af in groep 1.

Lesprogramma
Al-Iman gebruikt het VVE-programma Piramide (VVE staat voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie en omvat de peuterspeelzalen en groep 1 en 2 van
de basisschool). Als uw kind een peuterspeelzaal heeft bezocht, kan het daar
al kennis hebben gemaakt met Piramide.
In dit VVE-programma is aandacht voor zowel de cognitieve ontwikkeling
(taal- en rekenvaardigheden) als de motorische en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Piramide werkt met thema’s die de leerlingen aanspreken,
zoals Eten en Drinken, Ziek en Gezond, Kleding, Wonen, Herfst, Lente,
Zomer en Feest (Ramadan en Ied-oel-Fitr). Elk thema duurt 3 á 4 weken.
Verder krijgen de kleuters elke week een half uur Engels van de
vakleerkracht Engels en twee keer 45 minuten godsdienstles van de
godsdienstleerkracht.

Logeerkoffer
Elk weekend gaat knuffel Borre met zijn logeerkoffer met één van de
kinderen mee naar huis. Borre heeft voorleesboekjes bij zich en een plakboek
waarin u samen met uw kind kunt schrijven of tekenen wat Borre het
weekend samen met uw gezin heeft gedaan. In de kring op maandagochtend
mag uw kind hierover vertellen. Zo leren de kinderen elkaars gewoonten
thuis kennen, oefenen ze met presenteren en vragen stellen en wordt het
voorlezen gestimuleerd.

Muiswerk
Al-Iman heeft voor alle leerlingen een account afgesloten op het
online oefenprogramma Muiswerk. Via de leerkracht ontvangt u een
gebruikersnaam (inlogcode is niet nodig). Voor de kleuters heeft Muiswerk
oefeningen voor taal-, woordenschat- en rekenontwikkeling. De leerkracht
kan de vorderingen van het kind volgen en zet elke maand nieuwe
oefeningen klaar. Het effect hiervan is het grootst wanneer u uw kind
hierbij begeleidt.

Ouderbijeenkomsten
Aan het begin van elk Piramidethema wordt er door de VVE-coördinator een
ouderbijeenkomst georganiseerd. Ze licht hierin de inhoud van het thema
toe en vertelt welke specifieke taal-, reken en sociaal-emotionele doelen aan
bod komen. U krijgt tips hoe u thuis ook met het thema bezig kunt zijn. Zo
werken school en ouders samen om de leerresultaten van de kinderen te
vergroten.
Ook worden er regelmatig bijeenkomsten en workshops georganiseerd
over onderwerpen als woordenschatontwikkeling, spelend leren, gezond
eten en opvoeding. Deze worden aangekondigd via Digiduif en de
schoolwebsite.

Ouderhulp
Regelmatig vraagt de leerkracht via Digiduif hulp van ouders bij bepaalde
activiteiten, bijvoorbeeld koken, knutselen of begeleiding en vervoer tijdens
een uitje. Zonder hulp van ouders zijn deze activiteiten niet mogelijk.

Ouderopdrachten
Aan elk Piramidethema koppelen wij twee ouderopdrachten: één om
thuis samen te doen en één die op school tijdens de spelinloop (zie onder
Spelinloop) gedaan kan worden. Op deze wijze ervaart uw kind dat u
betrokken bent bij het onderwijs op school. Dit heeft positieve effecten op
de leerresultaten en het gedrag van de kinderen.

Ouderportaal Parnassys
Al-Iman gebruikt het leerlingadministratiesysteem Parnassys. Via het
Ouderportaal kunt u de resultaten van methodetoetsen (niet van toepassing
op kleuters), CITO-toetsen (vanaf groep 2), verslagen van oudergesprekken,
notities en absentie van uw kind inzien. Bovendien kunt u gegevens in
het medisch dossier aanvullen, zodat informatie omtrent allergieën en
medische bijzonderheden up-to-date is.
Zodra uw kind op school start, krijgt u via de leerkracht uw inloggegevens.
Mocht u problemen hebben bij het inloggen, dan kunt u contact opnemen

Thema-afsluitingen

met de ICT-er, Abdelaziz Ouachikh.

Elk thema wordt door één van de kleutergroepen afgesloten met een
presentatie voor de ouders. De kleuters laten door zang, toneel, foto’s /

Schone kleding

film en knutselwerkjes zien wat ze hebben gedaan en geleerd. U ontvangt

Kleuters dienen zindelijk te zijn als ze in groep 1 beginnen, maar een

hiervoor een uitnodiging via Digiduif.

ongelukje kan natuurlijk altijd nog gebeuren. Als u de kans hierop groot
acht, wilt u dan een setje schone kleding meegeven in de schooltas van uw

Zeswekengesprek

kind?

Als uw kind een aantal weken naar school gaat, heeft hij of zij de

Op school hebben we niet de mogelijkheid om kinderen uitgebreid te

gelegenheid gehad te wennen aan de nieuwe groep en juf. Daarom maakt

wassen of te douchen. Mocht dit echt wel nodig zijn, dan zal de leerkracht u

de leerkracht na zes weken een afspraak met u voor het ‘zeswekengesprek’.

bellen met het verzoek uw kind op te halen.

Tijdens dit gesprek wordt besproken hoe de wenperiode is verlopen. U en de
leerkracht wisselen ervaringen uit en kijken waar uw kind eventueel nog

Spelinloop

behoefte aan heeft om zich nog meer thuis te voelen op school.

Op maandag, woensdag en vrijdag houden we een spelinloop. Dit houdt
in dat u tot 8.45 uur in de klas met uw kind een activiteit kan doen.

Ziekmeldingen

De leerkracht legt materiaal op de tafels neer waaruit gekozen kan worden.

Als uw kind niet op school komt wegens ziekte of om andere redenen, weten

Op dinsdag en donderdag gaan de kinderen bij binnenkomst gelijk in de

we dat graag zo snel mogelijk. U kunt daarvoor bellen tussen 8.00 en 8.30 uur.

kring zitten en kunt u nog voorlezen tot om 8.30 uur de bel gaat.

Het is ook mogelijk om een bericht te sturen via Digiduif.
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