Nieuwsbrief

Schooljaar 15-16

Belangrijke data:
Woe 25-11:
Ma 23-11:
Di 24-11:
Do 26-11:
Woe 2-12:
Do 3-12 en do 10-12:
Woe 2-12:
Ma 7-12:
Woe 9-12:
Woe 16-12:
Ma 21 -12 t/m vrij 1-1:

November 2015

Doe middag Mollerlyceum groep 8
Bezoek aan de de Maagd, Cumenu, groep 6
Bezoek aan de de Maagd, Cumenu, groep 5
Bezoek aan ’t Markiezenhof, groep 1/2 A
NIO toets groep 8
Ouderavond
Doe middag Rijksscholengemeenschap groep 8
Rondleiding de Maagd voor groep 8
Doe middag Rijksscholengemeenschap groep 8
Doe middag Rijksscholengemeenschap groep 8
Wintervakantie

Overblijfouders
Op maandag 30 november komen de overblijfouders bij elkaar voor overleg en uitbetaling van de
vrijwilligersbijdrage van de maanden juli t/m oktober.
Wassing leerlingen groep 5 t/m 8
Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen op school de wassing verrichten voor het gebed. Het is dan
wel de bedoeling dat ze een eigen handdoekje van thuis meenemen. Op dit moment zijn er bijna geen
leerlingen die dit bij zich hebben, met als gevolg dat ze met natte voeten in hun sokken gaan of de
handdoek die bij de toiletten hangt gebruiken om zich af te drogen. Dat is niet hygiënisch en eigenlijk
is de wassing dan ook niet goed gedaan. We willen u vragen om voor uw zoon/dochter te regelen dat
hij/zij iedere dag een handdoekje bij zich heeft in hun eigen tas.
Toiletgebruik
We proberen de toiletten zo schoon mogelijk te houden. Ze worden 2 keer per dag schoongemaakt, er
hangen papieren handdoekjes en er zijn speciale toiletrolhouders waardoor het papier niet te snel
afrolt. Wat we zien is dat het bij de jongens wc’s nogal vaak misgaat. Het gebeurt dagelijks dat er
naast de wc geplast wordt. Zowel bij de kleuter wc’s als de wc’s voor de oudere jongens. We proberen
de jongens er op te wijzen dat het Soennah is om zittend te plassen. Zittend plassen heeft ook als
voordeel dat de blaas beter geleegd wordt en er minder kans is op blaasontsteking. We willen dan ook
nadrukkelijk aan de ouders vragen om het zittend plassen bij hun zoon(s) aan te leren en ze ook te
leren dit overal te doen, zowel thuis als op school.
Wat doen wij op het gebied van veiligheid?

Veel ouders hebben vragen over wat de school doet op het gebied van de veiligheid. Sinds vorig
schooljaar hebben we andere sloten op de buitendeuren, waardoor die direct in het slot vallen
wanneer ze dicht gaan. Je kan dan niet van buiten naar binnen, maar wel altijd van binnen naar buiten
(ivm brandveiligheid). Voor schooltijd loopt va 8.15 juf Sihem buiten en vanaf 8.30 komt daar nog een
leerkracht bij voor de surveillance. Tijdens school gaat de poort op slot (va ong 8.50 uur) en moeten
bezoekers zich melden aan de graskant via de deurbel. De leerlingen weten dat ze nooit de deur open
mogen doen, maar dat ze er altijd een volwassene bij moeten halen.
Overblijfgeld en ouderbijdrage
De ouderbijdrage is het geld dat we vragen voor de schoolfeesten, traktaties, cadeautjes en andere
leuke extraatjes voor uw kind.
Het geld voor overblijven gebruiken we voor de aanschaf van spelmateriaal en om de vrijwilligers een
kleine bijdrage te kunnen geven. U kunt bij juf Monique inzien waar het geld aan uitgegeven wordt.
De ouderbijdrage is niet verplicht, maar wel erg gewenst!
Ouderbijdrage
Overblijven
€ 15,1 kind
€ 40,- per kind per jaar
€ 25,00
2 kinderen
€ 30,00
3 kinderen
€ 35,00
4 kinderen of meer
De bankrekening voor de overblijfkosten en ouderbijdrage:
ABN AMRO rekeningnummer NL43ABNA044.79.47.532 t.n.v. Stichting Islamitisch Primair Onderwijs
U kunt ook contant bij juf Monique betalen. Zij is meestal op dinsdag- en woensdagochtend
beschikbaar. U kunt ook in delen betalen.

Ouderavond
Op donderdag 3 en 10 december hebben we weer ouderavond. Voor de eerste ouderavond krijgen de
leerlingen nog geen rapport, maar we vinden het wel belangrijk dat ouders goed op de hoogte van de
vorderingen en waar extra mee geoefend kan worden. Ook bent u dan in de gelegenheid om vragen te
stellen aan de leerkracht van uw kind.
Via onderstaand strookje kunt u uw voorkeur aangeven, we proberen hier rekening mee te houden bij
de planning. U krijgt eind volgende week de uitnodiging via uw zoon/dochter. Lever dit briefje
uiterlijk dinsdag 24 november in.

De ouders van _______________________ uit groep ___ komen naar de ouderavond en hebben de
voorkeur voor:
Kruis aan welke momenten u het beste uitkomt:
O
Donderdag 3 december tussen 15.30 en 17.15 uur
O
Donderdag 3 december tussen 18.00 en 20.30 uur
O
Donderdag 10 december tussen 15.30 en 17.15 uur
O
Donderdag 10 december tussen 18.00 en 20.30 uur
O

Wij zouden ook graag een gesprek hebben met meneer Abdelwahied
Handtekening ouders:
………………………………………………

