
Gezocht: 2 OC-leden! 

Dit nieuwe schooljaar starten wij 
met twee nieuwe OC-leden: 
Houriya en Malika. Wil jij ook 
deel maken van een enthousiast 
team dat zich actief inzet voor het 
reilen en zeilen van de school? Je 
helpt bij het bedenken en 
organiseren van verschillende 
activiteiten, maar ook met zaken 
die vooral voor ouders en de 
leerlingen belangrijk zijn. 

                                                                        
Je werkt o.a. ook samen met de 
personeelsleden, de 
medezeggenschapsraad en de 
directie. Ben je geinteresseerd?! 
Laat dan jouw gegevens en 
motivatie achter! Hopelijk zien 
wij jou dan snel bij een 
kennismakingsgesprek?  
 
KLIK HIER: 
https://nl.surveymonkey.com/
r/88C769F 
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VIA DE NIEUWSBRIEF WILLEN WE 

JULLIE BETREKKEN EN 

INFORMEREN OVER  ACTIVITEITEN 

EN NIEUWTJES DIE ER BINNEN DE 

SCHOOL ZIJN. HIERMEE VRAGEN 

WE OOK JULLIE HULP BIJ 

GEPLANDE ACTIVITEITEN.  

VAN OUDER  

TOT OUDER 
Oudercommissie Al Amana Goudenstein 

 

   
 

   

 

De nieuwe bibliotheek  

 

 

 

 

De nieuwe bibliotheek?! 

De taalwerkgroep en de 
oudercommissie zijn al een tijdje 
bezig geweest met het opzetten van 
een vernieuwde bibliotheek. De 
uitstraling is helemaal veranderd, er 
zijn actuele boeken aangeschaft en 
er komen duidelijke regels. Het is de 
bedoeling dat het leesplezier zal 
worden vergroot en het leesgedrag 
aangemoedigd. Lezen bevordert de 
leesvaardigheid, vergroot de 
woordenschat, maar helpen ons ook 
om sociaal te functioneren. Er wordt 
meer begrip gevormd. Dus aan de 
slag en lekker lezen! 

Ouderbijdrage?! 

Binnenkort is er een oproep voor 
de ouderbijdrage. Waarom is de 
ouderbijdrage zo belangrijk?  
Hiermee kunnen we op school 
naast de algemene schooldagen 
ook leuke ontspannings- en 
educatieve uitjes organiseren. In 
de komende nieuwsbrief zal de 
besteding ervan worden 
verduidelijkt in-shaa’-Allaah.  

    
Agenda  

• Kinderboekenweek: 30 september t/m 9 
oktober 2020 

• Moederochtend: 9 oktober  2020 

• Herfstvakantie: 17 t/m 25 oktober 2020 

• Luizencontrole: 27 oktober 2020 

• Nationaal schoolontbijt: 7 november 2020 

• Koffieochtend: 20 november 2020 

• Studiedag (alle leerlingen vrij!): 23 november 
2020 

 
 

 
 

 

 
Hulp- en klassenouders! 

Alle ouders die zich hebben 
aangemeld: we zijn verheugd met 
jullie deelnamen en kijken uit 
naar onze samenwerking! Verder 
blijven we oproepen naar nieuwe 
inschrijvingen! Wil jij het team 
aansterken? En betrokken zijn bij 
activiteiten op school? Meld je 
dan nu aan! 

Hulpouder:  
https://nl.surveymonkey.com/r/
CJ8JVMQ  
Klassenouder:  
https://nl.surveymonkey.com/r/
CJ3HGWC 
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