
Hoorn 15 oktober 2021,

Een woord vooraf…. Agenda
----------------------------------

18 - 22  oktober 2021:

Herfstvakantie

Week 43 2021:

Drempelonderzoek 
groep 8

29 oktober 2021: 

Kickoff Expeditie 
Duurzaam (5-6, 6-7 & 8)

02 november 2021: 

8:30u koffieochtend 
thema: Voorlezen

05 november 2021: 

Nationaal Schoolontbijt

Meer data? Kijk in de Parro app...

Assalamoe ‘alaikom wa rahmatullahi wa barakatuh, 

De eerste periode zit er alweer op. De herfstvakantie start en we kunnen een week 
bijkomen van alle indrukken die we hebben opgedaan. 

Met een gevoel van trots kijk ik terug op de vele dingen die we al ondernomen 
hebben. De ouderavond is geweest; we hebben een mooie ambitieuze groep ouders 
in de ouderraad; de eerste koffieochtend van het jaar heeft plaatsgevonden; de 
startgesprekken zijn geweest; de verlengde schooldag voor de bovenbouw loopt 
gesmeerd; de kinderboekenweek is geweest en de eerste “speel je mee?” dag is 
grandioos succes geworden. Zomaar een selectie van alle mooie dingen die naast 
ons mooie onderwijs georganiseerd zijn.

Voor de komende periode staan er ook weer fantastische activiteiten voor de 
kinderen en de ouders in de steigers. We hebben er zin in! 

Iets anders waar we ook veel zin in hebben… Het is herfstvakantie! 

Ik wens jullie een heerlijke tijd met elkaar. Kom tot rust, ga naar het bos, zoek de 
mooiste gekleurde bladeren, eikels en kastanjes. Geniet samen, speel samen en 
maak er een waardevolle week van! 

Wij gaan hetzelfde doen en we zien elkaar na de vakantie, op maandag 25 oktober 
weer gezond en met hernieuwde inspiratie terug op school. 

Met Vriendelijke Groet, 

Brian Ebbers, Schoolleider a.i.

In deze nieuwsbrief leest u:

Ouders in de school ; BSO enquête ; Kinderboekenweek ; Expeditie 

Duurzaam ; Schoolzuivel ; Nationaal Schoolontbijt ; De “Speel je mee” dag 

; Nieuwe gymmeester; Winterfair; Drempelonderzoek



BSO
Op weg naar een nog completer aanbod
We zijn aan het onderzoeken of er een mogelijkheid bestaat om ons aanbod nog verder 
uit te breiden. Bijvoorbeeld door het vormgeven van een Al Amana BSO. U kunt uw 
interesse met ons delen door middel van het invullen van een vragenlijst. We verzoeken u 
om allemaal om de vragenlijst in te vullen, zodat we een goed beeld krijgen van de 
behoefte. 
Ook wanneer u geen interesse heeft kunt u dat aangeven door dit aan te geven in de 
vragenlijst. Alvast hartelijk dank voor jullie reacties. 

Ouders in de school
Tijdens lestijd van de school en de peutergroep
Wat fijn dat de 1,5 meter maatregel is komen te vervallen en we de ouders weer in school 
mogen ontvangen. Hierbij geldt dat de ouders om 8.30u, wanneer de leerkrachten de deur 
dicht doen, het lokaal zullen verlaten. 

De afspraak die we gemaakt hebben is, dat wanneer de deur van het lokaal dicht is er les 
gegeven wordt. 

Ditzelfde geldt voor de peutergroep. Het gebeurt nog wel eens dat ouders de groep in 
lopen, hun kind verschonen o.i.d. Dit is voor de kinderen op de peutergroep erg 
verwarrend en zorgt voor onrust. Afscheid nemen is vaak moeilijk voor de jonge kinderen. 
Onze Pedagogisch Medewerkers werken volgens een programma aan doelen. Wanneer zij 
gestoord worden, gaat dat ten koste van de kwaliteit die ze willen bieden. 

Voor de peutergroep hanteren we om die reden hetzelfde beleid als voor de andere 
groepen. Is de deur dicht? Dan geen ouders meer in het lokaal of voor het raam.  Alvast 
bedankt voor jullie medewerking. 

Klik hier voor de vragenlijst

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFyD4Werflw9MEWxK2ipFdrirFWdwEhqTme4Qth7BFEAekSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFyD4Werflw9MEWxK2ipFdrirFWdwEhqTme4Qth7BFEAekSg/viewform?usp=sf_link


Kinderboekenweek
Worden wat je wil
Afgelopen week stond in het teken van de kinderboekenweek. Dit jaar was het thema: 
“Worden wat je wil”. Wat zijn wij trots op al die ouders die zich aangemeld hebben om wat 
te vertellen over hun beroep. We hopen dat jullie een inspiratie hebben mogen zijn voor 
onze leerlingen. 

Opening
Zoals jullie op Parro hebben kunnen lezen is de opening gedaan door Julian Wijnstein. Hij 
heeft aan alle groepen een mooi verhaal verteld. De kinderen hebben enorm genoten!

Boeken bestellen
U kunt bij onze boekenkraam ook boeken bestellen. Voor iedere euro die u uitgeeft bij The 
Readshop op het Betje Wolffplein ontvangen wij als school 10% om boeken mee aan te 
kunnen schaffen. #WINWIN. Op de volgende pagina treft u nogmaals het bestelformulier.

Afsluiting
Vandaag is de kinderboekenweek feestelijk afgesloten. Alle kinderen hebben vandaag, aan 
het einde van de dag, aan u laten zien hoe prachtig ze verkleed waren. Het is een 
inspirerende week geweest! Voor nog meer mooie foto’s verwijs ik u naar Parro. 





De Week van de Duurzaamheid
Expeditie Duurzaam
Op 29 november 2021 zal de week van de duurzaamheid, Expeditie Duurzaam, van start 
gaan. Dit is een feestelijke dag voor de bovenbouw waarbij er allerlei “duurzame” 
activiteiten plaats zullen vinden. De wethouder komt zelfs langs! In de week erna zullen er 
allerlei bijzondere activiteiten plaatsvinden en krijgen zij ook gastlessen. Meer informatie 
ontvangt u via parro van de leerkracht van uw kind. 

Het Nationaal Schoolontbijt
Ontbijt op school op 5 november 
De week van 1 t/m 5 november staat in het teken van ontbijten. In de bijlage treft u een 
informatiebrief aan vanuit het Nationaal Schoolontbijt. Op 5 november gaan we op school 
ontbijten. De kinderen mogen die dag (voor 1 keer) zonder ontbijt naar school. 

We verzoeken u wel om uw kind die dag het volgende mee te geven:

● Een Bord
● Een Beker
● Een Bakje (kommetje)
● Bestek 

Tip: geef het mee in een plastic tas; zodat de kinderen hun bord, beker, bakje en bestek na 
schooltijd weer makkelijk mee naar huis kunnen nemen, zonder dat hun andere spullen 
vies worden.

Schoolzuivel
Net als schoolfruit maar dan anders….
Vanaf  november gaan wij als school meedoen met het programma schoolzuivel van 
FrieslandCampina. Meer informatie hierover volgt in een apart bericht. Indien uw kind een 
koemelkallergie; een lactose intolerantie heeft of om een andere reden niet mee kan doen 
met schoolzuivel, geef dit dan aan bij de leerkracht van uw kind. 

Belangrijk:
Indien uw kind een allergie heeft, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht of de 
administratie. Zij kunnen dit dan registreren in het dossier. U kunt de verwerking hiervan 
terugzien in het ouderportaal. 



De “Speel je mee dag” is geweest
Het was een grandioos succes! 
Volledig geïnspireerd zag ik 14 oktober ouders uit de speelzaal komen. Samen spelen met 
je kind onder begeleiding van juf Femke. Van scheerschuim, tot bellenblaas… Van bouwen 
tot wasco en spelen met poppetjes en diertjes… Zó leuk en o zo belangrijk! 

Maarliefst 36 kinderen hebben met hun ouders kunnen spelen. Een gigantische 
betrokkenheid. We hebben het voornemen om in het voorjaar de tweede ronde te 
organiseren. 

Hieronder wat geweldige 
foto’s



Bewegingsonderwijs
We hebben een gymmeester gevonden! 
Gelukkig kunnen we u melden dat we na de herfstvakantie weer kunnen starten met de 
gymlessen. We gaan een tijdelijke samenwerking aan met gymmeester.nl en Meester Yort 
komt de gymlessen op donderdag en vrijdag verzorgen. Hieronder stelt hij zich aan u voor.

Beste ouders / verzorgers,
 

Mijn naam is Yort Willems, 29 jaar en woonachtig in 
Assendelft. Al 8 jaar geef ik met veel enthousiasme en 

passie gymles aan kinderen op verschillende basisscholen.
Sinds 2 jaar ben ik mede eigenaar van GymMeester.nl en 
met een aantal gymdocenten zorgen wij ervoor dat Gym 

het leukste van op school is!
Wij werken middels een zelf ontwikkelde methode waarbij 
onze gymlessen gebaseerd zijn op de ontwikkeling in de 

maatschappij. Weerbaarheid, zelfstandigheid, autonomie 
en bovenal plezier staan hoog in ons vaandel en zijn het 

fundament van een goede gymles.
 

Donderdag 28 oktober zal ik voor de eerste keer gymles 
komen geven op basisschool Al Amana. Iedere donderdag 
en vrijdag zullen de leerlingen bewegingsonderwijs van mij 

krijgen.
 

In mijn vrije tijd doe ik aan voetbal. Daarnaast ben ik veel 
bezig met een gezonde leefstijl en coach ik anderen hier in. 

In 2020  heb ik op een islamitische school gewerkt. De 
verbondenheid en het wederzijdse respect sprak mij daar 
zeer sterk aan. Ik heb heel veel zin om samen met de kids 

aan de slag te gaan in de gymzaal! 
 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan wil ik u 
uitnodigen om mij vooral aan te spreken op mijn 

werkdagen, het lijkt mij leuk om zowel de leerlingen als de 
ouders te leren kennen.

 
Kijk voor meer informatie omtrent onze visie en wijze van 

les geven op onze website: www.gymmeester.nl/visie
  

Met sportieve groet,
 (Gym)Meester Yort

http://www.gymmeester.nl/visie


Het komt er nu toch echt aan...
De Al Amana Winterfair!
Reserveer alvast Vrijdag 17 december 2021 in uw agenda … De Al Amana Winterfair. 
De ouderraad en collega’s van Al Amana zijn begonnen met de voorbereidingen van de 
winterfair. 

In de loop van de middag / in de avond staat de school in het teken van de winterfair. 
Kraampjes / foodtrucks met lekker eten, geweldige activiteiten voor jong en oud. Lampjes, 
verbinding en gezelligheid. 

Wij kijken nu al uit naar deze mooie dag, waarvan de gehele opbrengst ten goede komt 
van Stichting de Schoolkaravaan. Zo zorgen we er met elkaar voor dat alle kinderen in de 
regio Islamitisch onderwijs kunnen blijven volgen. 

Meer informatie volgt! 

@ alamanahoorn

Drempelonderzoek Groep 8
Ten behoeve van het advies voor de middelbare school.
Maandag 25 oktober zal groep 8 beginnen met het drempelonderzoek. Dit is een 
genormeerd instrument wat al jaren gebruikt wordt om, onafhankelijk, los van ons eigen 
leerlingvolgsysteem van Boom een indicatie te geven van het functioneringsniveau van de 
kinderen. 
We hebben gekozen om aanvullend op ons eigen leerlingvolgsysteem dit instrument in te 
zetten, daar onze leerlingen grote perioden van onderwijs op school gemist hebben door 
het afstandsonderwijs. Op deze manier krijgen we allemaal een nog beter beeld van waar 
de kinderen staan in hun ontwikkeling en welke doelen ze nog moeten behalen. 

Deze test meet de ontwikkeling van rekenen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en 
technisch lezen. De uitslag wordt eind november, begin december met u besproken. 

http://www.instagram.com/alamanahoorn/
http://www.instagram.com/alamanahoorn/

