
Hoorn 03 februari 2022,

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

7 februari:

Studiedag personeel

Groep 1 t/m 8 vrij

11 februari:

Rapporten mee

11 februari t/m 18 
februari:

Rapportgesprekken (digitaal)

Adviesgesprekken groep 8 
(op school)

21 februari t/m 25 
februari:

Voorjaarsvakantie

Meer data? Kijk in de Parro app...

Assalamoe ‘alaikom wa rahmatullahi wa barakatuh, 

Het zal u niet ontgaan zijn dat dit een hele roerige week is geweest. Maar liefst acht 
personeelsleden, waaronder zes leerkrachten zijn de afgelopen week positief getest 
op het Corona-virus. Helaas waren er onvoldoende invallers beschikbaar, waardoor 
er meerdere groepen deze week niet naar school konden komen. 
Dit is een hele onwenselijke situatie, maar desondanks merkten wij dat wij op uw 
begrip en medewerking kunnen rekenen. Ik wil u hiervoor heel hartelijk danken. 
Moge Allah u hiervoor belonen.

Het ziet ernaar uit dat de meeste leerkrachten na het weekend weer aan het werk 
kunnen. Verderop leest u de stand van zaken met betrekking tot de bezetting van de 
groepen voor de aankomende week.

Zoals u weet communiceren wij via de mail en Parro. Wij adviseren u deze goed in 
de gaten houden, zodat u altijd op de hoogte bent van de ontwikkelingen op school.

Maandag 7 februari is er een studiedag voor het personeel. De kinderen van groep 
1 t/m 8 zijn dan vrij. Insha Allah hopen wij iedereen op dinsdag 8 februari weer op 
school te mogen begroeten.

Met Vriendelijke Groet, 

Samira Bashir, Schoolleider Al Amana Hoorn

In deze nieuwsbrief leest u:

Groepsbezetting aankomende week; Rapporten inleveren; 

Rapportgesprekken; Advisering groep 8



Groepsbezetting aankomende week
De stand van zaken rondom de afwezige leerkrachten
Juf Jolet (groep 1), juf Marjolein (groep 3), juf Kübra (groep 3,4 en 8)en juf Kefser (groep 
8) zijn onlangs positief getest op Corona. Gelukkig zijn zij allemaal weer aan de betere 
hand en mogen ze binnenkort uit quarantaine. Zij staan aankomende dinsdag 8 februari 
weer voor de klas insha Allah. 

Meester Gerrit (groep 5/6 )heeft de afgelopen week ook thuis gezeten wegens Corona. 
Met hem gaat het ook een stuk beter. Hij moet echter iets langer in quarantaine blijven. 
Het is nog onzeker of hij dinsdag voor de klas zal staan. Mocht Gerrit op dinsdag niet 
kunnen werken, dan krijgt groep 5/6 thuisonderwijs. Zondagmiddag krijgt u hier bericht 
over. 

Juf Lindsey (groep 1/2) heeft ook onlangs het Coronavirus opgelopen. Zij voelt zich 
momenteel te ziek om aan het werk te gaan. Zij hoopt in de loop van volgende week weer 
haar werkzaamheden op te kunnen pakken. Gelukkig kan juf Asmae zolang het nodig is 
voor Lindsey invallen. Groep 1/2 kan hierdoor insha Allah volgende week weer naar 
school. 

Ondanks onze planning kunnen zich op het laatste moment zaken voordoen waardoor we 
hiervan moeten afwijken. Wij vragen u daarom om uw mail en Parro goed in de gaten te 
houden zodat u altijd op de hoogte blijft.

Rapporten inleveren
Indien dit nog niet is gebeurd
Binnenkort ontvangen de kinderen van groep 1 t/m 8 het eerste rapport van het 
schooljaar. Van de meeste kinderen hebben we de map voor de zomervakantie terug 
gekregen. Wij verzoeken de ouders die dit nog niet hebben gedaan, de rapporten de 
komende week mee te geven aan de kinderen. 
Mochten wij deze niet op tijd krijgen, dan betekent dit dat uw kind(eren) het rapport niet 
op 11 februari  kan ontvangen. 
Kinderen die in oktober/november/december/januari van dit schooljaar zijn gestart in 
groep 1 krijgen nog geen rapport omdat er meer tijd nodig is voor de leerkracht om een 
goed beeld te krijgen van het kind. Deze ouders worden na de rapportgesprekken 
uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. 



Rapportgesprekken
Intekenen vanaf maandag 7 februari
Vanaf maandag 7 februari kunt u zich via Parro inschrijven voor een gesprek over het 
rapport van uw kind(eren). U ontvangt een bericht hierover van de groepsleerkrachten. 
Conform de maatregelen rondom het Coronavirus, vinden deze gesprekken voor groep 1 
t/m 7 online plaats. Een dag voor het geplande moment ontvangt u van de 
groepsleerkracht een link via de mail, waarmee u deel kunt nemen aan het gesprek. Houdt 
u er rekening mee, dat deze mail bij uw ongewenste post (spam) terecht kan komen. Wij 
verwachten dat kinderen vanaf groep 5 bij het rapportgesprek aanwezig zijn. De 
gesprekken vinden plaats van 11 februari t/m 18 februari. 

Advisering groep 8
Adviesgesprekken vinden op school plaats
Op 11 februari ontvangen de kinderen van groep 8, samen met hun rapport, hun definitief 
schooladvies voor het voortgezet onderwijs. De ouders van deze groep kunnen zich ook 
vanaf 7 februari intekenen voor een gesprek. Tijdens het gesprek wordt naast het rapport, 
het advies en de overstap naar het VO besproken. Uiteraard is er ruimte voor het stellen 
van vragen. 
Gezien het feit dat dit het laatste gesprek is dat in de basisschooltijd wordt gevoerd, willen 
wij dit gesprek graag op school voeren. Uw zoon of dochter dient hierbij aanwezig te zijn. 
Het betreft immers zijn of haar toekomst. Uiteraard worden de maatregelen rondom 
Corona hiervoor in acht genomen. Mocht u dit gesprek toch liever digitaal voeren, dan 
kunt u dit aangeven bij juf Kefser.


