
Hoorn 17 november 2021,

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

22 november 2021:

Start juf Samira

24 november 2021:

Laatste dag meester 
Brian

06 december 2021: 

8:30u koffieochtend 

Meer data? Kijk in de Parro app...

Assalamoe ‘alaikom wa rahmatullahi wa barakatuh, 

De wintertijd is aangebroken. Dat betekent onder andere dat wij onze tijden voor 
het middaggebed hebben aangepast hieraan. De dagen worden korter en de 
temperatuur wordt lager. 

De werkgroep Burgerschap heeft een geweldig plan in werking gesteld om de 
verblijven van de konijnen aan te pakken en winterproof te maken. Samen met 
leerlingen van het ‘D'Ampte college wordt hopelijk op korte termijn een nieuw 
verblijf gerealiseerd. Een geweldige samenwerking, waarbij elkaar ontmoeten en 
samen leren centraal staat met als doel goed zorgen voor elkaar en voor onze 
omgeving. 

Goed zorgen voor elkaar en voor onze omgeving is onlosmakelijk verbonden met 
deze tijd. We zien het aantal leerlingen in quarantaine i.v.m. het coronavirus 
toenemen en horen steeds vaker dat er besmettingen plaatsvinden in gezinnen. 

We wensen alle gezinnen en families die hiermee te maken krijgen veel 
geduld toe en wensen iedereen die ziek wordt beterschap toe en een 
voorspoedige genezing. 

Helaas heeft u in een vorig nieuwsbericht en bij onze ingangen kunnen zien dat ook 
wij weer aanvullende maatregelen hebben moeten nemen. Nogmaals verzoek ik u, 
wanneer uw kind in quarantaine moet, of ziek is dit aan ons te melden, zodat wij 
een goed beeld blijven houden op de besmettingen op school. 

Zoals u weet hanteren wij de beslisboom van Boink!. U kunt deze ook gebruiken om 
te besluiten of uw kind naar school kan komen.

Met Vriendelijke Groet, 

Brian Ebbers, Schoolleider a.i.

In deze nieuwsbrief leest u:

Afscheidswoord meester Brian; Ambitieplan 2021-2022; Vrijwillige 

Ouderbijdrage; Al Amana Winterfair; Voortgang BSO; Schoolfruit; 

Huidige Corona maatregelen in de school



Afscheidsbericht - Meester Brian
 Assalamoe ‘alaikom wa rahmatullahi wa barakatuh,

Beste ouders, verzorgers, kinderen en andere betrokkenen waar ik de afgelopen periode mee samen heb 
mogen werken, 

Toen in maart aan mij gevraagd werd om juf Samira te vervangen tijdens haar verlof twijfelde ik geen 
moment. “Natuurlijk wil ik dat doen!” 

Ik kwam, vanuit mijn functie als bovenschools beleidsadviseur al regelmatig in Hoorn en dat voelde, vanaf 
het moment dat ik mijn eerste training aan het team gaf (zomer 2020), meteen goed. 
Het zou gaan om een periode van mei - november. Een lange en intensieve periode. De periode om een 
schooljaar af te sluiten, alle zaken af te ronden en het nieuwe schooljaar op te starten zijn de meest 
hectische tijden van het schooljaar, maar misschien ook wel de meest betekenisvolle.
Het staat volop in het teken van reflectie, bezinning en de vragen: “Waarom doen we de dingen die we 
doen?” en “Doen we die dingen dan goed?” 
Als schoolleider heb ik mij dienstbaar opgesteld. Dienstbaar aan de organisatie Al Amana, Dienstbaar aan 
het team van Al Amana Hoorn. Dit heeft geresulteerd in prachtige reflecties, gesprekken met leerlingen, 
ouders en collega’s waardoor we onszelf de juiste doelen konden stellen voor het nieuwe schooljaar. Het jaar is goed gestart. Alle neuzen dezelfde kant op. Een ijzersterke teammissie die ons steeds beter in 
staat stelt alles te doen voor dat ene doel: 
Dat al onze leerlingen zich ten volle mogen ontwikkelen, het beste onderwijs krijgen, waardoor zij het 
beste uit zichzelf kunnen halen. 

Nu wordt het tijd om het stokje weer over te dragen aan juf Samira. Ik kijk ernaar uit om juf Samira komende 
maandag weer welkom te heten en haar komende week mee te nemen in alles wat we de afgelopen 
maanden gedaan hebben. Helpt u ons ook mee zodat juf Samira zich weer zo snel mogelijk thuis voelt op 
school? 

Ik kijk terug om een mooie periode, waarin we veel zaken opgepakt hebben en onze kwaliteit als school een 
verdere impuls gegeven hebben. 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de prettige samenwerking. Een samenwerking tussen ouders en school is 
cruciaal om zeker te zijn dat de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.
Ik wil jullie bedanken voor jullie betrokkenheid. Mede door jullie betrokkenheid heb ik mij snel thuis gevoeld. 
De hartelijkheid van alle ouders, de lieve kinderen op school en het geweldige team hebben er voor mij voor 
gezorgd dat ik mij met heel veel passie en plezier heb kunnen inzetten voor jullie mooie school. Mijn laatste werkdag als schoolleider is aanstaande woensdag 24 november 2021. 
Vanuit mijn rol als beleidsadviseur voor Stichting Al Amana scholen blijf ik natuurlijk betrokken bij de school 
en kom ik nog vaak langs!

Wa salamoe ‘alaikom, met vriendelijke groet,
Brian Ebbers



Ambitieplan
Al Amana Hoorn
Begin van het schooljaar heeft het team hard gewerkt om de ambities van Al Amana 
Hoorn voor komend schooljaar op te stellen. Dit hebben zij verwerkt in een ambitieplan 
voor schooljaar 2021-2022. Afgelopen maandag is het ambitieplan voor het huidige 
schooljaar officieel goedgekeurd door de MR. Een heugelijk moment. Op deze manier 
zorgen we ervoor dat we ons als organisatie blijven ontwikkelen en ons onderwijs blijven 
innoveren. 

Onze collega’s werken structureel aan kwaliteitsverbetering en innovatie middels 
werkgroepen. De werkgroepen van onze school zijn dit schooljaar als volgt. 

★ Zorg
★ Identiteit
★ Rekenen
★ Taal
★ Jonge Kind
★ Burgerschap
★ Gereedschapskoffer & Eigenaarschap
★ Ouderbetrokkenheid

Deze werkgroepen hebben zichzelf doelen gesteld welke we twee keer per jaar evalueren. 
Mocht u hier meer informatie over willen, voelt u zich dan vrij om bij de directie binnen te 
lopen en hiernaar te vragen. 

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor bijzondere activiteiten, schoolreisjes en feesten.
Vanwege corona is het afgelopen jaar geen ouderbijdrage gevraagd aan de ouders. 
Voor dit schooljaar voorzien we dat er meer mogelijk is en hebben daarom afgelopen 
maandag met instemming van de MR de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 
2021-2022 vastgesteld. 

● 1e kind: €45,00
● 2e kind: €40,00
● vanaf het 3e kind: €35,00 

Rekenvoorbeeld: U heeft 4 kinderen op Al Amana: €45 (1e kind) + €40 (2e kind) + €35 (3e kind) + €35 (4e kind) = € 155,00 

De ouderbijdrage besteden we aan niet-educatieve feestelijkheden en activiteiten. zoals 
bijvoorbeeld: De schoolreis; Ramadan opening; Suikerfeestactiviteiten; Suikerfeestcadeau. 

Binnenkort ontvangt u van ons bericht over hoe u dit bedrag kunt betalen.



Het komt er nu toch echt aan… 
Wat jammer, we moeten het uitstellen
De Al Amana Winterfair

Het voornemen om op 17 december de Al Amana Winterfair te organiseren blijkt vanwege 
de huidige maatregelen niet haalbaar. 

De gemeente heeft het evenement aangemerkt als evenement / doorstroom locatie, 
waardoor het corona toegangsbewijs een criterium was om het te mogen organiseren. Wij 
willen een fair organiseren waarbij we er laagdrempelig voor iedereen een geweldig feest 
van kunnen maken.

Daarnaast vinden we, met de oplopende corona besmettingen en de steeds strenger 
wordende maatregelen, het niet gepast om een groot evenement te organiseren.  

We hebben besloten om de winterfair uit te stellen tot het voorjaar. In februari zullen we 
opnieuw kijken wat de mogelijkheden zijn om in april of mei een mooi feest te 
organiseren. 

Dat betekent niet dat we niet iets kunnen betekenen voor de Schoolkaravaan. 

Komende dinsdag gaat het team met elkaar brainstormen om activiteiten / een actie te 
organiseren die we corona proof kunnen uitvoeren om ervoor te zorgen dat de stichting 
een financiële boost kan krijgen, zodat alle kinderen Islamitisch onderwijs kunnen blijven 
krijgen en op school kunnen blijven komen. 

Hier hoort u binnenkort meer over. 

Wanneer u ideeën heeft, voelt u zich vrij om gewoon even binnen te lopen, of ons te mailen. 



BSO
Op weg naar een nog completer aanbod
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we onderzoeken of er behoefte is aan 
een buitenschoolse opvang op school. 
Alle ouders hebben een link ontvangen via de mail om hun wens hierover door te geven. 
Maarliefst 53 ouders hebben al gereageerd. Als u nog wilt reageren kunt u dit doen tot 
uiterlijk vrijdag 26 november 2021. Hierna zal ik de vragenlijst sluiten en de antwoorden 
inventariseren. 

Klik hier voor de vragenlijst

Schoolfruit
We blijven gaan voor gezond!
Ook dit jaar doen we weer mee met schoolfruit. Dat betekent dat de 
kinderen twee keer per week fruit krijgen voor de ‘kleine pauze’. Voor 
dit moment hoeft u geen eten mee te geven omdat de kinderen van 
ons fruit krijgen. Indien uw kind, vanwege een allergie, iets niet mag 
eten / drinken verzoeken wij u om dit door te geven aan de leerkracht 
van uw kind. Zij kan dit dan registreren en hier rekening mee houden. 

De kinderen krijgen op Dinsdag en Woensdag schoolfruit. Op deze 
dagen hoeven zij dus in principe geen eten mee voor de kleine pauze. 

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


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 aanstaande maandag 8 november het volgende:

Wat doen we nog wel op school 

✅ Koffieochtenden (op 1,5 meter)

✅ Oudergesprekken (op 1,5 meter)

✅ Inloop op afspraak in de klas

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

✅ Bijeenkomsten waarbij we 1,5 
meter kunnen waarborgen 

Wat doen we niet meer*

❌ Kinderen tot in de klas brengen;

❌ Kinderen halen in de school 
aan het einde van de dag. 

* 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. 


