
Hoorn 16  december 2021,

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

20 december 2021:

Laatste schooldag voor 
de wintervakantie

21 december 2021 t/m 
7 januari:

Wintervakantie

Meer data? Kijk in de Parro app...

Assalamoe ‘alaikom wa rahmatullahi wa barakatuh, 

Zoals u waarschijnlijk weet is mijn gezin dit jaar gezegend met  de komst van een 
mooie gezonde zoon, Hamza. Ik heb genoten van een heel fijn verlof. In mijn 
afwezigheid heeft Brian Ebbers voor mij waargenomen. Ik ben Allah en Brian heel 
dankbaar dat hij samen met het team goed voor de school heeft gezorgd. 

Ik mag nu het stokje overnemen van Brian en ik zal mijn best doen om het goede 
werk wat de afgelopen tijd is gedaan, voort te zetten. 

Helaas zijn in de afgelopen tijd het aantal  besmettingen met het Corona-virus 
dusdanig toegenomen, dat het kabinet een aantal drastische maatregelen heeft 
genomen. U leest in deze nieuwsbrief welke gevolgen dit heeft voor onze school. 

Wij vragen Allah om ons allen te beschermen en ons de kracht te geven om de 
komende periode het beste van onszelf aan elkaar en onze kinderen te geven.

Met Vriendelijke Groet, 

Samira Bashir, Schoolleider Al Amana Hoorn

In deze nieuwsbrief leest u:

Vervroegde wintervakantie; Zelftesten groep 6-7-8; Afstand houden 

op het schoolplein; Koffieochtenden 2021-2022; 

Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2021 van Hoorn;Huidige Corona 

maatregelen in de school



Vervroegde wintervakantie 
Een maatregel genomen door het kabinet
In de persconferentie van dinsdag 14 december heeft het kabinet nieuwe maatregelen 
aangekondigd in strijd tegen het Corona-virus. Een van die maatregelen is dat 
basisscholen vervroegd dicht gaan tot 10 januari 2022. Al Amana Hoorn gaat dicht op 
dinsdag 21 december. 

Wij hebben bewust gekozen om maandag 21 december open te blijven zodat er meer 
tijd is om werkpaketten voor de kinderen samen te stellen en om werkende ouders 
meer tijd te geven om opvang te regelen. 

Uw kind(eren) krijgt in deze periode geen online onderwijs, maar kan wel werken met 
papieren werkpakketten  met herhalingsstof die zij op maandag 20 december mee naar 
huis krijgen. Voor de kinderen voor wie het wenselijk is, wordt er digitaal werk klaargezet. 
De desbetreffende ouders krijgen hier bericht over van de leerkracht. 

We mogen op maandag 10 januari insha Allah weer de deuren openen en de kinderen 
weer op school ontvangen.

Zelftesten groep 6-7-8
Vertraging bij de levering
Wij hebben u eerder bericht over zelftesten die ouders/verzorgers preventief kunnen 
inzetten bij kinderen uit groep 6,7 en 8. Helaas heeft de levering van deze testen 
vertraging opgelopen. Hoogstwaarschijnlijk kunnen wij pas na de wintervakantie de 
zelftesten uitdelen. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Afstand houden op het schoolplein
Belangrijk tijdens het halen
Wij merken dat er regelmatig ouders vlakbij de hoofdingang wachten tijdens het ophalen 
aan het einde van de schooldag. Dit maakt het vaak lastig voor het personeel om gepast 
afstand te houden. Daarom ook vriendelijk het verzoek aan iedereen om tijdens het 
ophalen de ingang van school vrij te houden. Wij rekenen op uw medewerking.



Koffieochtenden 2021-2022
Een aanpassing n.a.v. de verscherpte maatregelen
Vanwege de verscherpte maatregelen in strijd tegen het Corona-virus, hebben wij als team 
besloten om voorlopig geen koffieochtenden op school te houden. De werkgroep 
ouderbetrokkenheid is zich aan het beraden op eventuele digitale alternatieven. U krijgt 
hier in het nieuwe kalenderjaar meer informatie over. 

Mocht u een goed idee hebben voor een thema om te bespreken, dan houden wij ons 
natuurlijk daarvoor aanbevolen. U kunt uw suggesties doorgeven bij de schoolleider.  

Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2021 van Hoorn
Een mooie prestatie van een van onze ouders
In een eerder bericht heeft u kunnen lezen over Abderrazak Azzouzi. Hij is een trotse 
ouder van 5 kinderen, masha Allah. Hij is niet alleen betrokken bij de school, maar ook bij 
de gemeenschap. Onder zijn leiding is het initiatief Waal Handjes ontstaan. Samen met 
een groep jongeren, biedt hij hulp aan de bewoners van de Grote Waal. De jongeren zijn 
veranderd in een stel vakkundige klusjesmannen en hebben samen nu al bijna 100 
klussen in de wijk opgepakt.

Wij zijn verheugd om te melden dat Waal Handjes onlangs de prijs voor 
Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2021 van Hoorn in ontvangst heeft mogen nemen. 
Een fantastische prestatie, masha Allah. Onze felicitatie gaat uit naar Abderrazak en de 
andere betrokkenen bij Waal Handjes.



Huidige Corona Maatregelen
We leveren onze bijdrage, we doen wat we kunnen.

We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van ouders. Daar waar we de 1,5 meter 
maatregelen kunnen waarborgen, zullen wij dit doen. Wanneer we dit niet kunnen 
waarborgen, zullen we aanpassingen doen. 

Concreet betekent dit vanaf heden het volgende:

Wat doen we nog wel op school 

✅ Inloop op afspraak in de klas

✅ Inloop voor vragen aan directie, 
ib, administratie etc.

✅ Op het schoolplein wordt er 
tijdens het halen en brengen 
1,5 meter in acht genomen

Wat doen we niet meer*

❌ Kinderen tot in de klas brengen;
❌ Kinderen halen in de school 

aan het einde van de dag. 
❌ Koffieochtenden en andere 

ouderbijeenkomsten op school 
(we beraden ons op digitale alternatieven)

❌ Oudergesprekken 
(rapportgesprekken vinden tzt digitaal 
plaats)

* Individuele aanpassingen, op basis van reeds gemaakte afspraken uitgezonderd.

U kunt uw kind vanaf 8:20u op het schoolplein brengen. Er zal dan een collega op het plein 
zijn om de kinderen op te vangen. 


