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Week van de pauzehap
Van 25 t/m 29 September doet de
Ayoub mee aan de “ week van de
pauzehap”, oftewel “ik eet het
beter”. Tijdens deze week willen
wij kinderen aanzetten tot een
gezondere eetstijl. Wij hopen dat
de kinderen op deze manier, door
te ervaren, leren hoe lekker en
leuk het is om gezond te kiezen.

Op school worden lessen gegeven
en worden de kinderen verwend
met een gezonde pauzehap.
Wij hopen dat u als ouder ook
graag mee helpt om uw kinderen
(nog) gezond(er) te laten eten. Ten
slotte willen wij u ook herinneren
aan wat de Sunnah zegt over
voeding in het algemeen.

Het belang van goed
gedrag
“Met zijn goede gedrag kan
een gelovige het niveau
bereiken van iemand die bidt
gedurende de nacht en vast
gedurende de dag.”
Deze hadith is overgeleverd door
Aisha (moge Allah tevreden met
haar zijn) van de Profeet (vrede
en zegeningen zij met hem) en
staat vermeld in Abu Dawud.

Op naar een gezonde(re) school!

Nieuwe leerlingen
De afgelopen periode zijn twee nieuwe leerlingen begonnen op
basisschool Ayoub. Wij heten Amr Krimi en Naim Uzonovic van
harte welkom. We wensen hen een mooie en leerzame tijd!
Activiteiten de komende periode

Afmelden
We willen u graag erop attenderen
om afspraken bij de
huisarts/tandarts e.d. van uw
kinderen zoveel mogelijk buiten
schooltijd te plannen. Mocht dit
niet kunnen dan verzoeken wij u
uw kind voor of na de afspraak
weer op school te brengen, zodat

uw kind niet onnodig een hele dag
afwezig is. Uw kind mist hierdoor
teveel lesstof. We verzoeken u
deze afspraken minimaal één dag
van te voren door te geven aan de
desbetreffende leerkracht. Bij
ziekte verzoeken we u uw kind op
dezelfde dag voor 08.30 af te
melden voor school. Alvast dank
voor uw medewerking!

Datum

Activiteit

29 september

Kunstgalerij

2 oktober

Groepsvoorstelling
groep 7-8

4 oktober

Start
Kinderboekenweek
Schoolfotograaf
Oudergesprekken
voorlopig
schooladvies
Afsluiting
Kinderboekenweek

6 oktober

13 oktober

Groep 6

Groep 5

In groep 6 zijn wij de afgelopen 2
weken bezig geweest met de
verkiezingen van de leerlingenraad. We
hadden veel kandidaten. Er werden
leuke affiches gemaakt en de kinderen
mochten hun ideeen vertellen.

Het nieuwe schooljaar is
begonnen en we zijn alweer
een paar weken hard aan het
werk. We leren veel nieuwe
dingen bij en dat doen we op
verschillende manieren.
Kijk! Hier zijn we hard bezig
met het leren van de tafels. De
bloemen die gemaakt zijn
helpen ons daarbij een handje!

Groep 1-2
De eerste drie weken van het nieuwe schooljaar zitten er weer op!
De kinderen hebben veel geleerd over de regels in de klas en op
school.
Maandag starten de kinderen van groep 1/2 met het thema allemaal
mensen. Het thema gaat over hoe de kinderen eruit zien, we leren
daarbij de lichaamsdelen. Ook gaat het thema over hoe de kinderen
eruit zagen als baby. De kinderen leren versjes, liedjes, knutselen
over het thema en spelen in de verschillende hoeken. Wilt u tijdens
het thema een babyfoto meegeven van uw kind? We kunnen dan in
de klas over de foto praten. Aan het einde van het thema krijgt u de
foto weer terug! Alvast bedankt! Woensdag 27 september is er een
ouderbijeenkomst over het thema allemaal mensen. De
ouderbijeenkomst begint om 8.45 uur. U komt tijdens de
ouderbijeenkomst veel te weten over wat de kinderen gaan leren
van dit thema. Ook krijgt u een boekje mee met woordenlijsten en
spelletjes die u met uw kind samen kunt doen. U bent van harte
welkom!
Iedere woensdag is er spelinloop. U kunt vanaf 8.20-8.45 samen met
uw kind een spelletje spelen, puzzeltje maken, boekje lezen etc. U
bent van harte welkom!
Op dinsdag en vrijdag hebben de kinderen gym, zou u misschien
gymschoenen voor de kinderen willen kopen en meegeven aan de
kinderen?
Mocht u lege wc rollen, melkpakken of schoenendozen hebben wilt
u deze dan meegeven aan uw kind. Dan kunnen wij er mooie
knutselwerkjes van maken. Alvast bedankt!
Op vrijdag 29 september om 14.45 uur kunt u tijdens de
kunstgalerie de werkjes van uw kind bekijken in de eigen klas van uw
kind! U bent van harte welkom om de kunstwerken te komen
bewonderen!

Adviesgesprekken

Groep 4

Op 6 oktober krijgen de leerlingen van groep 8 het voorlopig advies.
Om tot een advies te komen wordt onder andere gekeken naar
leerprestaties , aanleg en ontwikkeling op de basisschool. Met dit
advies kunt u samen met uw kind de open dagen bezoeken van de
verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs. Op 20 februari
krijgen de leerlingen het definitief advies

De zomervakantie lijkt weer
een ver verleden. In groep 4
zijn we druk met het wennen
aan een tablet. Alle vakkan
maken we op de tablet. Dit
gaat steeds beter. We zijn
afgelopen week en komende
week ook druk met campagne
voeren. Leerlingen stellen zich
verkiesbaar voor de
leerlingenraad. En daarvoor
moeten ze natuurlijk ook een
plan schrijven met hun ideeen.
En dat hebben ze. Kijk maar
naar de plannen: een veilige
school, een leukere school, een
schonere school etc. In de
volgende nieuwsbrief zullen
we de winnaar van de
verkiezingen melden. Nu gaat
de campagne nog even door.

Schooladvies aanpassen
Het resultaat van de eindtoets is een
2e gegeven, naast het schooladvies.
Heeft uw kind de eindtoets beter
gemaakt dan verwacht? Dan moet de
basisschool het schooladvies
heroverwegen. De basisschool kan
besluiten om het schooladvies aan te
passen. Dit gebeurt in nauw overleg
met u en uw kind Een aangepast
schooladvies geeft recht op toelating
tot de bijbehorende schoolsoort.

Geld inzamelen
Basisschool Ayoub sponsort twee
kinderen. Door deze kinderen te
sponsoren krijgen dit meisje en
jongen een betere jeugd. Dit doen
wij door geld in te zamelen. Zo is
het geld dat we hebben opgehaald
tijdens de ramadan naar hen
gegaan. U kunt dit hele schooljaar
lege flessen inleveren in de hal. Zo
kunnen deze kinderen goed
opgroeien.

Is het resultaat van de eindtoets
minder goed dan verwacht? Dan past
de basisschool het schooladvies niet
aan.

Groepsvoorstelling
Op maandag 2 oktober heeft groep 7-8 de eerste
groepsvoorstelling. Het onderwerp is: “ Verdraagzaamheid.”
De kinderen zijn nu druk bezig met de voorbereidingen. Wij
verwachten alle ouders van deze leerlingen.

Groep 3
Wat was het spannend allemaal. Een nieuwe groep, nieuwe juf
en meester en het begin van het leren lezen en schrijven. Ze
hebben nu zelfs een eigen tafel met la! De leerlingen van groep 3
hebben de afgelopen periode een begin gemaakt met het leren
in groep 3. Zo kunnen ze zelfs al wat woorden lezen. De
komende periode zullen we het eerste thema afronden en een
begin maken met het thema ‘Beestenboel’.
Bij deze willen we u er nog aan herinneren dat de leerlingen
vanaf groep 3 met gymkleding en gympen gymmen.

Het schoolhek
De school begint om 8:30 en
gaat om 15:00 uur uit. De
hekken van het schoolplein zijn
dan ook geopend vanaf 8:15
en in de middag tot 15:15 uur.
Alle ouders en kinderen maken
gebruik van de hekken om
naar het schoolplein te komen.
We verzoeken u dan ook om
ervoor te zorgen dat u en uw
kinderen om 15:15 uur het
schoolplein hebben verlaten.

Schoolfotograaf
In de schoolkalender heeft u kunnen
lezen dat de schoolfotograaf
gepland stond. Deze komt woensdag
4 oktober. Er worden groepsfoto’s
en pasfoto’s gemaakt. Ook worden
familie en foto’s met broertjes en
zusjes gemaakt.

Touringcar
De afgelopen tijd hebben wij steeds
meer leerlingen gekregen die vanuit
Huizen en omgeving komen. Al deze
kinderen komen met de bus naar
school. Hierdoor waren ze vaak
vroeg op school en moesten zij
langer wachten na schooltijd. Met
grote vreugde kunnen we u
mededelen dat deze kinderen nu
met onze touringcar kunnen reizen.
Met deze grote bus worden de
leerlingen uit Huizen en omgeving
opgehaald bij de opstappunten en
hier weer gebracht.

Planning
8.20 - 9.00u: Inloop met
familiefoto's en /of broertjes
/zusjes
9.00u: groep 1
9.30u: groep 2
10.00u: groep 3
10.30u: groep 4
11.00u: groep 5
11.30u: groep 6
12.00u: groep 7
12.30-13.00 u: Familiefoto's
/broertjes /zusjes

Oortelefoon

De groepen 4 t/m 8 maken
gebruik van de tablet. Om
hier optimaal gebruik van te
kunnen maken, vragen wij u
als ouders om uw kind een
oortelefoon of oordopjes
mee te geven. Alvast bedankt
.

