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Nieuwsbrief  “Van Ouder tot Ouder” 

Selaam Ou3laikum Wara7matouLahi Wabarakatou beste 

ouder(s), verzorger(s), 

Via de nieuwsbrief willen we jullie informeren en betrekken 

bij de activiteiten en nieuwtjes die er binnen de school 

zijn.  

Dit is de eerste nieuwsbrief van de oudercommissie voor

het nieuwe schooljaar. We zijn erg verheugd om te melden

dat dit schooljaar de oudercommissie elhamdoulilah uit een 

gedreven team van 5 hele leuke en vooral gemotiveerde 

moeders bestaat. We zullen onszelf in het kort even aan 

jullie voorstellen;  

- Houria Saidi, ik ben de moeder van Adam in groep 4 en

Noah in groep 1/2A. De reden dat ik in de oudercommissie

zit is, omdat ik graag betrokken wil zijn bij de school waar

onze kinderen de komende jaren zullen doorbrengen. Ik

vind het fijn om samen met andere moeders activiteiten te

organiseren/bedenken voor de kinderen van Al Amana,

inshAllah zullen de kinderen hier veel plezier aan hebben.

- Amal, ik heb 3 kinderen op Al Amana. Adam, Amara en
Amir. Ik zit sinds dit schooljaar in de OC en wil graag iets
betekenen voor onze kinderen en de school.

- Naoual, ik ben moeder van Zayd (gr 1/2A) de reden dat ik

lid ben geworden van de oudercommissie is om een bijdrage

te kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen in

shaa Allah.

- Farrah,  ik ben  moeder van Abdoualrahmen, Eyah(gr6) en
Mohamed Alhabib (gr 1/2b). De reden dat ik deelneem aan
de oc is om insha Allah samen met de school leuke en
leerzame activiteiten te organiseren voor onze kinderen.

- Milouda, ik ben moeder van 5 kinderen waarvan vier op

school zitten. Amira in groep 8, Isra groep 7, ilyas groep 4

en Isa in groep 1/2a. Ook ik zit sinds dit schooljaar in de

oudercommissie ik kijk er erg naar uit om het komende

schooljaar betrokken te zijn bij alle activiteiten binnen de
school.

……En wist u dat, u als ouder/verzorger zich
altijd nog kunt aanmelden om u in te 
schrijven als hulpouder, dan zult u betrokken 
worden bij alle activiteiten binnen de school 
ook dit kan via het  volgende emailadres: 
oudercommissie@alamana.nl 
Dus wees welkom wij hebben uw hulp als 

ouder hard nodig! 

Voor vele van jullie zal deze ideeën box (zie foto) 
ongetwijfeld herkenbaar zijn op school. Maar voor de 
ouders die nieuw zijn is het handig om te weten dat 
deze ideeën box bij de ingang van de school staat (links 
aan de muur van de thematafel). Wanneer u een 
idee/verbeterpunt heeft voor de school, laat het ons 
aub weten middels een briefje met uw idee erop via de
ideeën box of via onze e-mailadres; 
oudercommissie@alamana.nl dan zullen wij dat als 
oudercommissie oppakken inSha Allah. 

   

Oudercommissie Al Amana Goudensteinoo
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Hygiëne op de toiletten van de leerlingen is ook dit schooljaar een belangrijke punt. 

We streven ernaar om dit schooljaar gezamenlijk met de leerlingen te laten zien dat 

we inSha Allah geen moeite en zorgen meer zullen hebben als het gaat om schone 

wc’s. De leerkrachten, oudercommissie en schooldirectie zijn al heel lang bezig met 

de vraag hoe we de toiletten dagelijks tijdens de schooltijden schoon kunnen houden. 

Daarom vragen wij u als ouder(s)/verzorger(s) om nogmaals een goed gesprek te 

houden met uw kind(eren) wat betreft de toilet etiketten. Het is erg handig  om 

daarbij een mooi voorbeeld van een uitspraak van onze geliefde profeet Mohammed 

Sallallahou alaihi wa sallam te nemen namelijk; 

Hygiene 

SamenVoorSchoon Allah is mooi en houd van datgene wat 

mooi is, 

Hij is edelmoedig en houd van degene die 

edelmoedig is, 

Hij is vrijgevig en houd van degene die 

vrijgevig is,  

Hij is schoon en houd van degene die 

schoon is”  

Dus als Allah swt van schoon houd dan 
moeten wij daar een voorbeeld van nemen 
en streven naar een schone school. 
Baraka allahou fiekoum nogmaals voor 
jullie moeite! 
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 Kinderboekenweek 
Op  6 oktober was de opening van de Kinderboekenweek met 
als thema “worden wat je wil”. Alle klassen hebben 
gezamenlijk een hele leuke opening gehad waarbij het thema 
“beroepen” centraal stond. Tevens mochten de kinderen op 
de laatste dag van de Kinderboekenweek verkleed op school 
komen met wat ze (later) willen worden. Er zijn een aantal 
ouders en andere gasten met hele leuke beroepen bij 
sommige klassen langs geweest. U zult hier ongetwijfeld 
tijdens de herfstvakantie leuke verhalen over hebben gehoord 
van uw kind(eren).

Mama Moment 
Op Vrijdagochtend 1 oktober hebben we alweer de eerste koffie-en    
thee moment voor moeders gehad. Deze ochtend stond in het teken van een gezellige 
ontmoeting  met  alle moeders van Al Amana 1 onder het genot van een kopje koffie of thee 
met wat lekkers. Het was voor alle moeders weer fijn om na een lange tijd weer op school 
te mogen komen en weer onder elkaar te zijn. 

De volgende Mama moment staat gepland op donderdag 4 november van 13.30 – 15.00 
uur. Als oudercommissie spelen wij ook een rol voor de invulling voor de Mama momenten. 
Daarom willen wij u vragen om mee te denken over de onderwerpen die jullie de komende 
momenten aanbod willen laten komen. Wij vinden het belangrijk om te weten wat u als 
moeder interessant vind om te bespreken/horen op deze mama momenten. Alle feedback
en input na elke bijeenkomst is van harte welkom. Mochten er moeders zijn die bv het leuk 
vinden om koran te reciteren of een lezing te geven of iets anders, dan horen wij dit graag. 
De Mama momenten zijn er immers voor jullie dus wees welkom. Tot gauw InSha Allah!




