
Hoorn 22 april 2022,

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

25 april  t/m 6 mei:

Meivakantie

9 mei:

Viering Eid el Fitr

12 en 13  mei:

Centrale eindtoets groep 8

26 en 27 mei:

Groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. 
Hemelvaartsdag

26 mei:

Braderie

Meer data? Kijk in de Parro app...

Assalamoe ‘alaikom wa rahmatullahi wa barakatuh, 

De heilige maand Ramadan is al bijna ten einde. Moge Allah ons vasten accepteren 
en ons belonen met het beste van dit leven en het hiernamaals. 

Voor het eerst sinds de komst van Corona hebben wij een iftar op school kunnen 
organiseren. We hebben velen van u mogen begroeten op deze avond. Wij zijn alle 
ouders heel erg dankbaar voor de heerlijke hapjes. Onze dank gaat ook uit naar de 
ouderraad en de medewerkers die hebben gezorgd voor de prachtige aankleding. 
Onze oud-collega Leila Redouni was zo gul om ons de benodigde spullen te lenen. 
Moge Allah iedereen belonen voor alle inzet.

In deze nieuwsbrief leest u onder andere de viering van Eid el Fitr op 9 mei. Insha 
Allah kunnen wij weer rekenen op uw hulp en uw aanwezigheid bij een gedeelte van 
de dag. 

Achter de schermen wordt er ook hard gewerkt aan de braderie die op 26 mei 
plaatsvindt. Verderop vindt u wederom de sponsorbrief hiervoor. In de volgende 
nieuwsbrief leest u meer over de braderie.

Met Vriendelijke Groet, 

Samira Bashir, Schoolleider Al Amana Hoorn

In deze nieuwsbrief leest u:

9 mei: Viering Eid el Fitr op school; Ouderbijdrage 2021-2022; 

Zandbak; HomeWalk; Braderie 26 mei



9 mei: Viering Eid el Fitr op school
Feestelijke en comfortabele kleding
Onze profeet Mohammed (vzmh) heeft ons geleerd om op Eid mooie kleding te dragen. Een deel 
van de dag zijn de kinderen actief op het schoolplein.Het zou fijn zijn als u hier rekening mee houdt 
bij het (helpen) kiezen van de kleding en schoenen van uw kind.

Spellen op het plein
Op maandag vinden normaliter de Beweeg Wijs lessen plaatst. Wij hebben aan meester Finn 
gevraagd om voor deze dag een aantal extra leuke spellen klaar te zetten. Wij laten ons graag 
verrassen door hem. 

Cadeaus
Dit jaar krijgen de kinderen een cadeau van school. Wat dat wordt houden we nog even geheim…..

Lunch
Wij willen de kinderen een feestelijke lunch aanbieden. Hiervoor willen wij een beroep doen op de 
ouders. Het zou fijn zijn als iedereen een hartig of zoet hapje maakt wat wij samen kunnen 
nuttigen. U kunt via Parro doorgeven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren) wat u wilt maken. 
Insha Allah kunnen wij de kinderen een diverse lunch aanbieden. Op deze dag hoeven de kinderen 
alleen fruit mee te nemen voor in de ochtend.

14.00 - 15.00 uur: Ouders welkom
Wij nodigen alle ouders uit om tussen 14.00 en 15.00 uur naar school te komen voor koffie/thee en 
iets lekkers. Wij hopen velen van u te mogen begroeten. 

Goed doel: Bouw moskee Al Fath Hoorn
Na twee lange jaren, waarin de moskee stil, leeg en verlaten was in de mooie maand Ramadan, 
heeft Allaah de beproeving opgeheven alhamdoelilaah. Wat een vreugde en rust voelen we weer in 
onze harten nu de deuren van het Huis van Allaah in de Ramadan weer wagenwijd openstaan. 

Dit moslimgemeenschap in Hoorn e.o.  groeit. Moskee Al Fath in Hoorn heeft uw hulp enorm hard 
nodig, zodat een uitbreiding van de moskee gerealiseerd kan worden in shaa Allaah.

"Degene die een moskee bouwt omwille van Allaah, voor hem zal Allaah de Verhevene een huis bouwen 
in het Paradijs." 

[Al-Bukharie en Muslim] 

Onze handelingen en daden van aanbidding zijn niet slechts beperkt tot deze wereld. Allah heeft 
middelen voorgeschreven om iemands goede daden na de dood te vermeerderen, namelijk 
middels sadaqah jaariyah. Juist nu in deze mooie maand moeten wij het uiterste uit onszelf halen. 
Help mee en doe een donatie middels de onderstaande link!Elke bijdrage is meer dan welkom. 
Moge Allah het accepteren als sadaqah jaariyah. Moge Allah ons allen de waardevolle zegening 
geven van deze maand Ramadan en al onze ad’iyaah uit laten komen. Ameen Ya Rabb Al ‘alameen. 

https://tikkie.me/pay/MoskeeHoorn/b8XECg1N2nSkE8z6Bx4jCF

https://tikkie.me/pay/MoskeeHoorn/b8XECg1N2nSkE8z6Bx4jCF


Ouderbijdrage 2021-2022
Uw bijdrage helpt ons om ons onderwijs te verrijken
Wij hebben van een aantal ouders de ouderbijdrage ontvangen, waarvoor onze dank. Wij 
hopen van de ouders die dat nog niet hebben gedaan nog een bijdrage te mogen 
ontvangen. Hieronder nogmaals het overzicht van de bedragen. 

● 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 

Na de meivakantie staan nog een aantal feestelijke activiteiten gepland. Deze kunnen 
alleen doorgaan als er voldoende geld is binnengekomen. Insha Allah mogen wij van velen 
van u een bijdrage ontvangen zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn om het 
onderwijs te verrijken met deze activiteiten. 

U kunt de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL87ABNA05303.23.893 ten 
name van “Stichting Al Amana Scholen ” onder vermelding van “ouderbijdrage 2021-2022 
Al Amana Hoorn”. 

Deze rekening wordt gebruikt voor het innen van de ouderbijdrage van alle zes scholen 
van Al Amana. Het vermelden van de locatie helpt ons om het geld te ontvangen dat 
bestemd is voor onze kinderen. 

Nieuwe zandbak
Een mooi speelplek voor de allerjongste
Enige tijd geleden is er een zandbak geplaatst op het schoolplein. Deze is nu ook voorzien 
van een net, waardoor we hem nu actief kunnen gebruiken. De kinderen zijn er heel erg 
blij mee. De zandbak wordtgebruikt onder schooltijd, onder toezicht van de leerkrachten 
van de peuters en groep 1 t/m 4. De kinderen weten dat wanneer het net over de zandbak 
is gelegd, zij daar niet kunnen spelen. Samen zorgen wij voor een fijne speelplek voor 
iedereen.



HomeWalk
Juf Nanda kan uw hulp goed gebruiken
Onze gewaardeerde collega juf Nanda doet op 25 en 26 juni van dit jaar mee met de 
HomeWalk. Zij gaat met haar team 120km wandelen in 24 uur. Dit doen zij in estafette 
vorm. De opbrengsten van de HomeWalk gaan naar het Ronald McDonald Kinderfonds. 
Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt er al meer dan 35 jaar voor dat zieke kinderen en 
hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn. Dit doen zij door logeeradressen op loopafstand 
van ziekenhuizen te realiseren. Zieke kinderen voelen zich namelijk beter met hun ouders, 
broertjes en zusjes in de buurt. Ouders houden de zorg beter vol met een rustplek dicht 
bij hun zieke kind.
Klik op de onderstaande link om te weten waarom Nanda meedoet aan de HomeWalk. 
Voorstel video Nanda 

We bevinden ons nu in de maand Ramadan, waarin we worden aangespoord om veel aan 
liefdadigheid te doen. Misschien inspireert Nanda's verhaal u om aan dit nobele doel een 
kleine bijdrage te schenken.

U kunt een bijdrage leveren door statiegeldflessen in te leveren op school. 
Of door geld te doneren via de onderstaande link:
Sponsorlink

Hierbij ook de Facebook en Instagram pagina waarop je alle activiteiten rondom het team 
kan volgen:
Facebook
Instagram

Verder hangt er ook een poster aan de deur bij de ingang van de school.

Wij zijn enorm trots op Nanda en steunen haar van harte!

https://homewalk.nl/
https://homewalk.nl/
https://fb.watch/cjF0c0xNDv/
https://homewalk.nl/homewalker/nanda-besseling
https://www.facebook.com/AnnePower2022
https://instagram.com/annepowerhomewalk?igshid=YmMyMTA2M2Y=


Braderie 26 mei!
Een initiatief van Stichting De Schoolkaravaan en onze 
ouderraad
Stichting ‘De Schoolkaravaan’  houdt zich bezig met alle praktische en 
administratieve  zaken omtrent het leerlingenvervoer van Al Amana Hoorn. De stichting 
draait enkel op de ouderbijdrage en inkomsten door verhuur van de busjes aan de school.

Op 26 mei 2022 organiseren wij een braderie bij ons op school. Alle opbrengsten gaan 
naar het leerlingenvervoer. Voor de bekostiging van deze dag zijn wij op zoek naar 
sponsors die een financiële bijdrage willen leveren. 

Mocht u willen doneren, kunt u gebruik maken van de onderstaande tikkielink:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=qKZBHcmRRSK5oXf0kkBqcg

U kunt ook doneren door de onderstaande QR-code te scannen.

Wij hopen dat wij op uw hulp kunnen rekenen zodat wij het islamitisch onderwijs mogelijk 
kunnen blijven maken voor de kinderen uit Hoorn en omgeving.  Wij waarderen het zeer 
als u dit bericht deelt met ondernemers en andere mensen uit uw omgeving die graag een 
bijdrage zouden willen leveren. 

Als dank zullen wij het logo van uw bedrijf op social media en op de braderie promoten. U 
kunt ons volgen op Facebook (Al Amana Hoorn) en Instagram (alamanahoorn). Uw logo 
kunt u mailen naar info@schoolkaravaan.nl.

Moge Allah u en uw naasten belonen met al het goede in dit leven en in het hiernamaals,

Wa alaikoum salaam,

De ouderraad van I.B.S. Al Amana Hoorn & de stichting ‘De Schoolkaravaan’

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=qKZBHcmRRSK5oXf0kkBqcg
mailto:info@schoolkaravaan.nl

