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Vrijdag, 4 februari 2022 
Jaargang 2022, nummer 2 

Assalaam ou3laikom, beste Ouder(s)/Verzorger(s), 
 
Insha Allah dat iedereen het goed maakt in deze 
moeilijke tijden en wij vragen Allah (de 
Verhevene) om ons allen te beschermen en het voor 
ons allemaal te vergemakkelijken, Ameen! 
Het is alweer een tijdje terug sinds we als 
oudercommissie onze eerste nieuwsbrief 
hebben gestuurd. Door alle hectiek en belemmeringen 
omtrent de corona situatie was het 
voor ons lastig om bij elkaar te komen op school, maar 
Alhamdoulilah na moeilijke tijden 
komen altijd weer mooie tijden. We zijn momenteel 
hard aan de slag om bepaalde voorbereidingen te 
treffen voor aankomende activiteiten binnen onze 
school. Onderaan de nieuwsbrief vindt u de planning 
van de activiteiten waar wij de komende tijd druk mee 
bezig zullen zijn als OC. 
 
Maar als eerst willen we graag openen met een mooie 
smeekbede; 
 

 اللُّهـمَّ ال َسـْهَل إاِلّ ما َجَعلـَتُه َسهـالً، َوأَْنَت َتْجـَعُل اْلَحـَزَن إِذا ِشـْئَت َسهـاْلً 
 
Betekenis van de smeekbede: 
O Allah, er is niets makkelijker dan hetgeen wat U 
vergemakkelijkt heeft. Als de zaak U 
behaagt, dan maakt U zelfs verdriet makkelijk. 
Allahouma Ameen! 

Overdekte fietsenstalling, toilet accessoires en 
nieuwe speeltoestellen 
 
Zoals u misschien al gehoord of gezien heeft zijn er 
een aantal veranderingen op het schoolplein. Zo staat 
er een prachtige fietsenstalling en zijn er twee nieuwe 
speeltoestellen geplaatst op het grote plein, InshaAllah 
hebben ze hier veel speelplezier van. Ook zijn we zeer 
verheugd om u mee te delen dat inmiddels alle 
toiletten binnen de school zijn voorzien van wc-rol 
houders, zeep en papieren dispensers. Wij hopen dat 
alle leerlingen zich verantwoordelijk zullen opstellen 
en dat zij hier netjes en bewust mee zullen omgaan. 
Daarom onze vriendelijke verzoek om zo nu en dan 
een gesprek te voeren met uw kind(eren) over de 
omgang met deze nieuwe spullen en natuurlijk de 
toiletmanieren. 
Baraka Allahou fiekum voor uw medewerking! 

 

 

 

Gastlessen toilet gebruik 
 
Voor de wintervakantie hebben twee moeders vanuit 
de OC een gastles gegeven aan de onderbouw. Dit 
naar aanleiding van de terugkerende problematieken 
rondom het toilet gebruik binnen onze school. De 
leerlingen van groep 1 t/m 4 hebben een hele leuke 
maar vooral leerzame les gekregen. U zult wellicht 
hele interessante verhalen gehoord hebben 
van uw kind(eren). 
 
InshaAllah zullen we door middel van deze gastles, 
de nieuwe toilet accessoires en uw 
gesprekken met uw kind(eren) hierover in de 

toekomst geen issues meer hebben. 

Ouderbijdrage 
 
U heeft natuurlijk al via Parro een uitgebreid bericht 
ontvangen van de administratie over de te betalen 
ouderbijdrage, maar hierbij alsnog een korte 
herinnering. Mocht u vergeten zijn om de 
ouderbijdrage te betalen? U kunt deze InshaAllah nog 
altijd zsm overmaken op het rekeningnummer:  
NL87 ABNA 05303.23.893 t.n.v. "Al Amana 
Goudenstein" onder vermelding van “Ouderbijdrage" 
en de naam + groep + locatie van uw kind(eren). De 
ouderbijdrage is €30,00 per kind. Wij danken u bij 
voorbaat voor uw bijdrage zodat wij als 
Oudercommissie weer mooie activiteiten kunnen 
bedenken en realiseren. 
Jazakoumoe Allah Ghairan! 
 
Hieronder vindt u een kort overzicht van de kosten die 
vorig jaar gemaakt zijn.  Het gaat hierbij om de 
ouderbijdrage van € 15,- per kind. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

UITGAVEN  ELIED 2021 
 € 15,- per kind  

 Activiteiten Prijs: 
Toneel € 0,00 

Du3aa kaarten maken € 60,58 

Henna € 20,00 

Panna Kooi € 0,00 
2 Kickboks trainers en 
materialen € 40,00 

knutsel inkopen  € 17,31 

Pakjes drinken € 27,99 

drinken pakken  € 20,96 

IJs € 123,07 

Frietkraam € 475 

knutsel inkopen  € 10,8 

Cadeau gr 1t/m5 € 714,62 

Cadeau kaarten gr 6t/m8 € 303,07 

lollys kinderen   € 96 

Groepsuitje 1 t/m 8 € 950 

  € 2763,4 

 

Moederochtend  
 
Het is alweer een lange tijd terug 
sinds we onze laatste gezellige 
moederochtend hebben 
gehad. Helaas is er tot op heden nog 
geen groen licht gegeven om deze 
momenten weer verder te 
continueren. Wij vinden dit 
natuurlijk heel spijtig, maar zodra er 
weer versoepelingen zijn dan staat 
de eerst volgende moederochtend 
gepland voor 11 maart.  
 
To Be Continued…. 
 

 

Weet u nog… 
 
Dat u als ouder/ verzorger zich 
altijd nog kunt aanmelden als 
hulpouder, dan zult u betrokken 
worden bij alle activiteiten binnen de 
school. Dit kan via het e-mailadres: 
oudercommissie@alamana.nl. Ook 
kunt u hier uw ideeën en 
verbeterpunten naar 
toe e-mailen. 

Planning en activiteiten waar de 

Oudercommissie komende schooljaar zich 

gaat bezighouden: 

-Eid-I-Fitr  

-Sportdag 

-Schoolreisje 

-Schoolkamp groep 8  

-Mama moment  

Agenda 

 7 februari  Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 15 & 17 maart start rapport gesprekken (vergeet niet uw rapport 
mee te geven aan uw kind(ren) 

 Ma 28 febr. t/m 4 maart voorjaarsvakantie 

 7  maart luizen controle 

 11 maart koffieochtend voor moeders 

 17 maart nationale pannenkoeken dag 

 5 april ramadan opening 

 15 april studiedag alle leerlingen vrij 

 18 april 2de paasdag alle leerlingen vrij 

 25 april t/m 6 mei meivakantie 
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