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Welkom
De eerste week van het schooljaar is alweer aangebroken. We willen u van harte welkom
heten in het schooljaar 2018-2019. We hopen dat het een leerzaam, gezellig en mooi
schooljaar gaat worden. Hier zullen wij als team van IBS Ayoub natuurlijk alles aan doen!

Nieuwe leerlingen
Dit schooljaar mogen we met blijdschap weer
aantal nieuwe leerlingen welkom heten.
We wensen hen een mooie en leerzame tijd op
basisschool Ayoub!

Op tijd komen
Wij willen u vragen ervoor te zorgen dat u(uw)
kind(eren) op tijd op school zijn. De bel gaat om
8:20 uur. Dan kunnen de kinderen onder
begeleiding van de leerkracht naar binnen. Om
8:25 uur zullen de leerkrachten de deuren van de
lokalen sluiten om zo om 8:30 uur te kunnen
beginnen. Op deze manier kunnen de leerkrachten
en kinderen in alle rust beginnen met de lesdag.

Te laat komen
Uiteraard kan het een ieder een keer
overkomen dat hij/ zij te laat komt.
Hier hebben we begrip voor. Helaas
komt het ook voor dat het te laat
komen structureel gebeurd. In dit
geval willen wij het volgende
afspreken.:
-

-

-

Na 3 keer te laat komen:
eerste brief voor een gesprek
met de leerkracht;
Na 4 keer te laat komen:
tweede brief voor een gesprek
met directie;
Na 5 keer te laat komen:
gesprek met (of in ieder geval
melding bij) de
leerplichtambtenaar.

Schooltijden
Zoals in de eerdere nieuwsbrieven vermeld, zijn de schooltijden voor het schooljaar 20182019 veranderd. We zullen vanaf as. maandag 3 september de volgende zomertijd hanteren:
- maandag t/m donderdag 8.30 – 14.00
- vrijdag 8.30 – 14.30
Dit geldt van 1 april t/m 31 oktober 2018.
Zie onderstaand tabel.

Aantal lesuren per week groep 1 t/m 8

Dagen van de week

Schooltijden

Pauzetijden

Lesuren

Maandag

08.30 – 14.00

11.30 – 11.45

5.25

Dinsdag

08.30 – 14.00

11.30 – 11.45

5.25

Woensdag

08.30 – 14.00

11.30 – 11.45

5.25

Donderdag

08.30 – 14.00

11.30 – 11.45

5.25

Vrijdag

08.30 – 14.30
(zomertijd )

11.30 – 12.00

5.50

11.30 – 11.45

5.25

1 april t/m 31 oktober
Vrijdag

08.30 – 14.00
(wintertijd )
1 november 2018 t/m
31 maart 2019

Totaal lesuren per week

26:25
wintertijd
26:50
zomertijd

Schoolregels
Basisschool Ayoub hecht veel waarde aan de regels in de school. Door deze regels goed na te leven,
kunnen de leerlingen rustig hun leerstof verwerken. De school besteedt de eerste weken extra
aandacht aan de regel: We lopen stil door de gangen. We zullen erop toezien hoe netjes en stil de
kinderen lopen. De leerlingen worden beloond bij goed gedrag. Zo zal de regel een gewoonte
worden voor de leerlingen. We vragen de ouders om ook aandacht te besteden aan de regel door
het te benoemen voordat de kinderen de school binnenlopen.
Hierbij een aantal regels en afspraken op een rij:
-

Gym

De leerlingen hebben twee dagen in de week gymles. Hiervoor nemen de leerlingen gymkleding van
huis mee. Dit bestaat uit een gymbroek, shirt en schoenen. De schoenen moeten witte zolen
hebben. Dit in verband met de vloer in de gymzaal.
We willen de ouders van de kleuters vragen om op de dagen dat de leerlingen gymmen makkelijk te
kleden en indien mogelijk, schoenen met klittenband aan te trekken. Zij hoeven dan alleen de
gymschoenen mee te nemen.
-

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden de school niet kan bezoeken, wordt u
vriendelijk verzocht dit ’s ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden.
-

Eten en drinken

De leerlingen hebben twee momenten om te eten en drinken op school, de kleine en de grote
pauze. In de kleine pauze eten de leerlingen fruit. In de grote pauze eten ze brood met gezond
beleg.
-

Schoolfruit

We starten 12 november met schoolfruit, dit houdt in dat u vanaf maandag 3 september t/m 12
november zelf fruit meegeeft. Het schoolfruit is tot en met 19 april. Vanaf 19 april geeft u weer fruit
mee tot eind schooljaar.

-

Voetbal
Wij verzoeken u uw kind geen voetbal mee te geven. Er is in de ochtend en middag geen
toezicht op het plein, waardoor het gevaarlijk kan zijn voor andere kinderen. Als leerlingen
willen voetballen, zorgt de school voor een voetbal.

-

Lezen
Het is bekend dat lezen een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van uw
kind(eren) en in het bijzonder de schoolontwikkeling van uw kind. Graag doen wij een
beroep op alle ouders om uw kind(eren) ook thuis te stimuleren in het lezen. Veel
leesplezier!

-

Parkeren
Om ervoor te zorgen dat iedereen vanaf maandag weer veilig naar school kan, willen wij u
vragen om uw auto te parkeren op de hiervoor bedoelde parkeerplaatsen. Auto’s op de
stoep of langs de weg zorgen voor onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Alvast dank
voor uw medewerking!

-

Voor en na school
Om de ideale leersituatie voor uw kind te creëren, verzoeken wij u vriendelijk om het
schoolplein om 08.30 te verlaten. Vanaf 14.15 is de school niet meer verantwoordelijk voor
de kinderen, daarom verzoeken we u om het schoolplein uiterlijk om 14.15 te verlaten met
uw kind(eren). Dank voor uw medewerking.

Ouderbijdrage en schoolse activiteiten
Wij willen een beroep op ouders doen om betrokken te zijn bij de school. Vorig schooljaar zijn een
aantal buitenschoolse activiteiten niet doorgegaan. Wij verzoeken u ook om de ouderbijdrage te
betalen, zodat de geplande activiteiten van de activiteitenkalender kunnen doorgaan. We vinden
het erg jammer dat vorig schooljaar o.a. de schoolreis en het verkeersexamen niet zijn
doorgegaan. We rekenen op uw medewerking!
De activiteitenkalender
De activiteitenkalender staat vanaf maandag online op de website en wordt volgende week
meegegeven met uw kind.

Vertrouwenspersonen
Als er een probleem of geschil is ontstaan, moet in beginsel worden geprobeerd dat op te
lossen door rechtstreeks overleg tussen betrokkenen. Als dat niet lukt, is de directeur de
eerst aangewezene om te bemiddelen. Het kan echter zijn dat die bemiddeling geen
oplossing biedt of dat degene die met het probleem zit, de directeur er niet bij wil of durft te
betrekken. In zo’n geval kan met zich wenden tot de vertrouwenspersonen die de school
heeft aangesteld. De vertrouwenspersonen voor de jongens en vaders is de heer Kaaouass
en voor de meisjes en moeders is Fatma Bayrak.

Activiteiten de komende periode
Datum

Activiteit

3 september 2018

Schoolregel 1

5 september 2018

Kennismakingsbijeenkomst groep 3 t/m 5

6 september 2018

Kennismakingsbijeenkomst groep 1-2
Luizencontrole

7 september 2018

Kennismakingsbijeenkomst groep 6 t/m 8

12 september 2018

Themabijeenkomst ouders groepen 1 & 2

17 t/m 21 september 2018

Startgesprekken

17 september 2018

Week tegen het pesten

“Voorwaar, wie een weg kiest waarin hij naar kennis zoekt, Allaah zal (hem) daarmee een weg
naar het paradijs geven. En voorwaar, de engelen zullen hun vleugels laten neerdalen vanwege
hun tevredenheid met degene die kennis vergaart. En voorwaar, degenen die zich in de hemelen en
op de aarde bevinden en de vissen in de zee vragen voor hem om vergiffenis. En voorwaar, de
waarde van een geleerde tegenover die van de aanbidder, is de waarde van de volle maan die in
de nacht schijnt tegenover de rest van de planeten. En voorwaar, de geleerden zijn de erfgenamen
van de profeten. De profeten hebben geen ‘dinar’ of ‘dirham’ nagelaten, maar hebben kennis
nagelaten. Voorwaar, wie dat grijpt, hij heeft een overvloedig aandeel gegrepen.”

Deze hadith is van de Profeet (sallallahu alaihi wa salam) overgeleverd door Abu Darda (radiyallahu
anhu) en staat vermeld in Abu Dawud (2606) en is sahieh verklaard door Al-Albaanie.

Ouderbijdrage

Beste ouders/verzorgers,
As-salaam alaykum,
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan, walhamdulillaah. Vorig jaar hebben we een aantal leuke
activiteiten gehad, waaronder de Eid-viering. De schoolreis is helaas door gebrek aan betalende ouders
afgelast.
We hopen dat dit niet weer zal gebeuren insha’Allaah. Voor het organiseren van activiteiten zoals de Eidviering, de schoolreis en andere leuke en leerzame zaken, zijn wij afhankelijk van de ouderbijdrage. De
ouderbijdrage van dit jaar is vastgesteld op €50,- per kind. Dit is inclusief de schoolreis. Mocht u willen weten
welke activiteiten nog meer onder de ouderbijdrage vallen, dan kunt u de specificatie op de volgende pagina
raadplegen. De ouderbijdrage kan alleen contant betaald worden.
De ouders die vorig jaar de schoolreis betaald hebben en ervoor gekozen hebben dit bedrag in de
ouderraadpot te laten, betalen €22,50 per kind. Wij willen u vragen om de ouderbijdrage zo spoedig mogelijk
te betalen, zodat wij gelijk kunnen beginnen met het plannen en organiseren van leuke en leerzame
activiteiten voor onze kinderen insha’Allaah.
Mocht u een minimuminkomen hebben, dan komt u in verschillende gemeenten in aanmerking voor een
tegemoetkoming (bijzondere bijstand). Dit betekent in de meeste gevallen dat de ouderbijdrage volledig
vergoed wordt, alhamdulillaah. Laat deze kans, met name voor uw kind(eren), niet liggen.
Moge Allaah u belonen voor uw medewerking.
Wa ‘alaykum as-salaam,

De ouderraad
Specificatie ouderbijdrage:
-

Schoolreis
Eid-viering
Eindfeest
Overige activiteiten
TOTAAL

€27, 50
€ 10
€ 5
€ 7,50
€ 50

