
Nieuwsbrief nr. 1 | Schooljaar 2021-2022

Ede, vrijdag 27 augustus 2021

Assalamoe alaikom beste ouders, verzorgers en leerlingen,

Nog een paar nachtjes slapen en het nieuwe schooljaar gaat van start. Met de wil van Allah hebben wij er
onwijs zin in om van 2021-2022 een knallend schooljaar te maken.

Bijgaand ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen
hebben, stel die dan gerust.

Verder heten wij alle nieuwe ouders, leerlingen en collega’s welkom op onze school en hopen op een
goede samenwerking incha Allah.

Namens het team wens ik alle ouders, leerlingen en overige betrokkenen een prettig schooljaar toe waarin
wij in volle vertrouwen in elkaar kunnen blijven groeien.

Veel leesplezier!

Hatice Çobanoglu
Namens team Boekhorst



Activiteitenkalender (in grote lijnen)

31-08-’21 Vertrouwenspersoon komt de klassen langs.

06-09-’21 ● Start Koran, Godsdienst gr. 1-8 en gymonderwijs gr. 3-4
● Start sollicitatie mediatoren

07-09-’21 Informatie uurtje Grip op tekst (voor enkele leerlingen uit groep 7-8) Meer info voor
betreffende ouders volgt t.z.t.

09-09-’21 Start gymonderwijs gr. 5-8

17-09-’21 Bekendmaking mediatoren

22-09-’21 Informatieavond, informatie volgt.

05-10-’21 Dag van de leraar.

06-10-’21 Start kinderboekenweek ‘Worden wat je wil.’

11-10-’21 Start tussenmeting DMT.

15-10-’21 ● Nieuwsbrief 2
● Einde Kinderboekenweek

20-09-’21 Deze week start mediatorentraining

08-10-’21 ● Maandviering
● Diploma uitreiking mediatoren

25-10-’21 ● Deze week start verlengde schooldag
● Afname Zien! gr. 3-8

01-11-’21 ● Deze week Nationaal schoolontbijt (exacte datum volgt)
● Deze week start Screening beginnende geletterdheid B2

24-11-’21 Observatie fysiotherapeute in gr. 2-4

26-11-’21 ● Nieuwsbrief 3
● Maandviering

08-12-’21 Logopedische screening door schoollogopediste.

24-12-’21 ● Nieuwsbrief 4
● Schoolkrant

10-01-’22 Luizencontrole

14-01-’22 Maandviering

17-01-’22 Start Cito Medio gr. 3-8

26-01-’22 Start Nationale voorleesdagen

04-02-’22 Nieuwsbrief 5

21-02-’22 Rapportgesprekken 1, gr. 1-8

25-02-’22 Nieuwsbrief 6



07-03-’22 Luizencontrole

11-03-’22 Maandviering

28-03-’22 Start ‘De week van het geld’

30-03-’22 De grote rekendag

04-04-’22 ● Screening beginnende geletterdheid E2
● Afname Zien! gr. 3-8

21-04-’22 Sportdag gr.1-8

22-04-’22 ● Maandviering
● Nieuwsbrief 6

09-05-’22 Eid ul Fitr viering op school.

12 en 13-05-’22 Eindtoets groep 8

30-05-’22 Start Cito Eind gr. 3-7

22-06-22 Logopedische screening door schoollogopediste

24-06-’22 Schoolkrant

27-06-’22 Deze week rapportgesprekken gr. 1-6 en pré adviesgesprekken gr. 7

01-07-’22 Nieuwsbrief 7

04-07-’22 Afscheid/ laatste schooldag groep 8

05-07-’22 Overvliegen gr. 1-7 (o.v.b.)

06-07-’22 Laatste schooldag (12.00 uur llng. vrij)



Vakanties schooljaar 2020 - 2021
Hieronder treft u een overzicht van de vakanties en vrije-/studiedagen voor dit schooljaar incha Allah.

Vakanties & vrije dagen Periode

Eerste schooldag 30 augustus 2021

Studiedag - leerlingen vrij 27 september 2021

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021

Studiedag - leerlingen vrij 8 november 2021

Wintervakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Studiedag - leerlingen vrij 7 februari 2022

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022

Studiedag en tweede Paasdag 15 april 2022 en 18 april 2022

Koningsdag 27 april 2022

Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022

Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur
Suikerfeestviering op school

9 mei 2022

Hemelvaart en studiedag personeel - leerlingen vrij 26 mei en 27 mei 2022

Tweede pinksterdag 6 juni 2022

Studiedagen - leerlingen vrij 20 en 21 juni 2022

Laatste schooldag
Leerlingen 12.00 uur vrij

6 juli 2022

Vrij i.v.. Eid El Adha 7 en 8 juli 2022

Zomervakantie 11 juli t/m 20 augustus 2022

Mededelingen:
● Vergeet u niet in de eerste schoolweek het rapport van uw kind mee te geven? Baraka Allahoe

fikom.
● Datum van het schoolreisje is momenteel nog niet besloten. Zodra bekend is, wordt u hierover

geïnformeerd incha Allah.
In welke vorm de informatieavond zal plaatsvinden, verneemt u t.z.t.

Oproep:
Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen bij de uitvoering van het programma
Bouw! Bij interesse graag de intern begeleider van de onderbouw (Emine Gök) informeren. Dank alvast!



Herhaling formatie
Voor onze ouders van afgelopen schooljaar is onderstaande informatie bekend (zie mail 2 juli ’21).
Aangezien wij nieuwe ouders hebben, vinden wij het belangrijk deze informatie nogmaals te delen.

Gr. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1 Emine/ Suad Suad Suad Suad Suad

2 Ahnia Ahni Nazime Nazime Nazime

3 Malika Malika Bahar Bahar Bahar

4 Jessica Jessica Jessica Jessica Jessica

5 Yasmin Yasmin Yasmin Ahnia Ahnia

6 Suzan Suzan Suzan Suzan Suzan

7 Ilona Ilona Ilona Ilona Ilona

8 Jeroen Jeroen Jeroen Jeroen Jeroen

Overige teamleden/ rollen schooljaar 2020-2021:

Meester Moussati : Leerkracht Koran
Fouad Hamouti : Leerkracht Godsdienstonderwijs
Fahima Amekran : Administratief medewerker
Jamal Boulahyan : Conciërge
Asmae Boulahdida : Onderwijsassistente (vervanging juf Ouafae)
Emine Gök : Intern Begeleider gr. 1-4
Ouafila Ben Messaoud : Intern Begeleider gr. 5-8
Hatice Çobanoglu : Locatieleider
Brian Ebbers : Zorgcoördinator van Stichting Al Amana Scholen
Mirjam Najjar : Specialist Hoogbegaafdheid
Ilona Delahaije : Taalcoördinator + MT lid
Jessica Holland : Rekencoördinator (in opleiding)
Karim Salihi : Directeur/bestuurder Al Amana Scholen

● Schooltijden
De schoolbel gaat om 08.25 uur af. Alle leerlingen worden stipt om 8.30 in de klas verwacht zodat de les
kan starten. Het komt helaas regelmatig voor dat leerlingen enkele minuten te laat komen. Dit valt onder
ongeoorloofd verzuim. Wij vertrouwen op uw medewerking dat u als ouder uw verantwoordelijkheid neemt
en zorg ervoor draagt dat wij om 8.30 kunnen starten met ons onderwijs.
Op maandag t/m donderdag zijn de leerlingen om 15.00 uur vrij. Op de vrijdagen is dit om 12.00 uur.
Om het overzicht en veiligheid op het schoolplein te kunnen realiseren verzoeken wij dat leerlingen op tijd
(dus om 15.00 of 12.00 uur) worden opgehaald. Surveillerende leerkrachten zijn er op maandag t/m
donderdag vanaf 15.15 uur alleen voor de leerlingen die gebruik maken van Stichting leerlingenvervoer. Dit
geldt ook voor de vrijdagen vanaf 12.15 uur.

‘s Ochtends zijn leerlingen vanaf 08.15 welkom op het schoolplein. Een uitzondering geldt voor leerlingen
die gebruik maken van Stichting leerlingenvervoer. De collega’s die tussen 07.45 - 08.20 surveilleren zijn er
dus voor leerlingen van Stichting leerlingenvervoer. Graag uw begrip hiervoor!



● Ziekmelding
U kunt uw kind ziek of afwezig melden via de app functie van Parro. Uiteraard kan dit ook middels een
telefoontje of mailtje naar de administratie of groepsleerkracht. De ziekmeldingen horen wij uiterlijk om
08.45 uur. Geen ziekmelding, maar wel afwezig valt onder ongeoorloofd verzuim.

● Externe afspraakjes
Wil u er alstublieft uw best voor doen om allerlei afspraakjes met o.a. de tandarts, orthodontist, logopedie,
huisarts, etc. zo veel mogelijk buiten schooltijden te plannen? Alvast dank hiervoor!

● Pauzetijden
Kleine pauze
De groepen 1, 3, 4, en 5 eten & drinken tussen 10.00 - 10.15 en spelen buiten tussen 10.15 - 10.30 uur.
De groepen 2, 6, 7 en 8 spelen buiten tussen 10.00 - 10.15 en eten & drinken tussen 10.15 - 10.30 uur.

Grote pauze
De groepen 1,3,4 en 5 eten van 12.00 - 12.15 uur. Het buiten spelen vindt plaats tussen 12.15 - 12.45 uur.
De groepen 2,6,7 en 8 eten van 12.30 - 12.45 uur. Het buiten spelen vindt plaats tussen 12.45 - 13.15 uur.

● Ouders binnen de school
Voorlopig zullen er helaas geen thema afsluitingen of activiteiten voor ouders georganiseerd worden totdat
de maatregelen vanuit het RIVM dit toelaat.
De leden van de OC (oudercommissie), PW (pleinwacht commissie), MR (medezeggenschapsraad),
luizenmoeders, klassenouders en de vaste vrijwilligers mogen de school waar nodig wel betreden voor
overleg of voorbereiding/ uitvoer van activiteiten.

● Ouders van nieuwe leerlingen
Op de eerste schooldag (30-08-’21) zijn deze ouders met hun kind(eren) welkom binnen de school tussen
08.10 - 08.20 uur. Dit geldt voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 waar daadwerkelijk leerlingen voor het
eerst bij ons op locatie zullen starten. Vanaf dinsdag 31 augustus trekken wij de afspraken gelijk aan alle
ouders. De leerlingen worden tot aan het hek gebracht en overgedragen aan een teamlid. Waar nodig zal
het teamlid betreffende leerling(en) naar binnen begeleiden.
Voor alle ouders geldt: heeft u vragen of opmerkingen, wilt u iets delen of heeft u klachten? Kunt u een
afspraak inplannen via Parro of middels een belletje of een mailtje.
Het team spant zich onder schooltijd voor uw kinderen in. Onder schooltijd kunnen dus geen afspraken
worden gepland. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

● Gym
De gymlessen van groep 3 t/m 8 worden verzorgd door vakdocenten vanuit Sportservice Ede.
Groep 3-4: juf Daphne Leijs
Groep 5 t/m 8 jongens: meester Gedeon Geertruida
Groep 5 t/m 8 meiden: juf Sanne Wolterinck
Leerlingen dienen tijdens de gymles gymschoenen (zonder zwarte zolen) en fijn zittende sportkleding te
dragen.
Het is niet toegestaan om met de kleding van de dag deel te nemen aan de gymles wegens hygiëne.
Willen jullie er aub op toezien dat de gymtas wekelijks naar huis gaat en de kleding gewassen wordt?
Alvast bedankt!

Vignet Gezonde school
Met trots kunnen wij u mededelen dat onze school het vignet Gezonde School heeft behaald. Met het
vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld
door deskundigen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris



klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling
van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere
schoolprestaties en minder schooluitval.

Batterijen actie:

Bij de ‘Gezonde school’ hoort ook stimulering van gezond gedrag. Gedrag in belang voor jezelf, maar ook
de wereld om je heen.

Hoe werkt het:
Wij als school krijgen voor elke kilo ingezamelde lege batterijen één spaarpunt. De gespaarde punten
kunnen wij weer inwisselen voor een waardebon. Met de waardebon kunnen wij artikelen bestellen zoals

springtouwen, steps, games, tablets en andere schoolartikelen. Hoe meer ingezamelde
batterijen, hoe meer punten!

De meeste leerlingen hebben thuis een spaardoosje. Op deze manier kunnen de
leerlingen makkelijk de batterijen opbergen. Zodra het doosje ‘vol’ is, kan de inhoud
geleegd worden in de grote inzamelton op school.
Wilt u uw kind hierin stimuleren? Heb je nog een doosje nodig, geef het even door aan

de school.

Start gym, Koran en godsdienstlessen
In de tweede schoolweek (week van 6 september) starten weer de gym-, Koran- en godsdienstlessen.
Zoals u weet krijgen alle leerlingen van gr. 1 t/m 8 Koranlessen op onze school.
De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 krijgen hiervoor wekelijks huiswerk mee. Zij hebben één week de tijd
om zich hierop goed voor te bereiden. Op school hanteren wij de afspraak dat de leerkracht (meester
Moussati) wekelijks een briefje meegeeft waarop u kunt lezen hoe het huiswerk van de afgelopen keer is
geleerd en wat het huiswerk is voor de volgende keer. Tevens wordt er van u verwacht dat u dit briefje
ondertekend. Helaas hebben wij de ervaring dat de leerlingen de briefjes niet inleveren of niet (voldoende)
leren voor Koran. Wij vragen uw medewerking voor het enthousiasmeren van uw kind(eren) voor het leren
voor de Koran en het wekelijks ondertekenen van de brief in sha Allah.

Over het belang van het leren en onderwijzen van de Koran heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd:
“De beste onder jullie zijn degenen die de Koran leren en onderwijzen.” (al-Boekhaarie)

Moge Allah jullie rijkelijk belonen voor het meewerken.

Kledingvoorschriften
Wij zijn een basisschool op Islamitische grondslag. Dit willen wij incha Allah goed uitdragen. Bij het
uitdragen van onze identiteit is kleding ook een onderdeel van het geheel. Hier is beleid op ontwikkeld
(nieuw nieuw!). Deze kledingvoorschriften zij bij u bekend.

Wij hebben in het afgelopen schooljaar vaker gemerkt dat er veel leerlingen zich niet conform deze
afspraken kleden. Hierbij is uw aandeel en medewerking uitermate belangrijk. Binnenkort zult u een
uitgebreide brief ontvangen van onze identiteitscoördinator Fouad Hamouti incha Allah.



Wc gebruik
Dit zijn de regels die vanuit de identiteit belangrijk zijn betreft wc rituelen. Wilt u dit alvast doornemen met
uw kind?

● Voordat ik naar de WC ga zeg ik “Allahoemma  iennie a’oezoe bieka mien al goebthie wal
gabaa’ieth”

● Ik stap de WC binnen met mijn linker voet.
● Ik ben stil op de WC.
● Ik neem niets mee waarop de naam van Allâh en de profeten op staat geschreven.
● Ik neem geen eten mee naar de WC, ook geen kauwgum.

houd de WC schoon.
● Ik plas zittend.
● Ik verschoon me met mijn linkerhand.
● Ik verlaat de WC met mijn rechter voet.
● Bij het verlaten van de WC zeg ik: “Ghoerfanaka” of “Alhamdoelillahi ladzie adzhaba ‘annie

al-adzaa wa ‘afani”.

Wassalaam wa’alaikoem warahmatoellaah,

Team Al Amana Boekhorst


