
Hoorn 16 maart 2022,

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

25 maart:

Bezoek bibliotheek groep 3 
en 4

1 april:

Bezoek bibliotheek groep 
5/6, 6/7 en 8

3 april:

Start Ramadan

15  april:

Goede vrijdag/Studiedag 
personeel: groep 1 t/m 8 vrij

18  april:

Tweede Paasdag:  groep 1 
t/m 8 vrij

25 april  t/m 6 mei:

Meivakantie

Meer data? Kijk in de Parro app...

Assalamoe ‘alaikom wa rahmatullahi wa barakatuh, 

Wat kan er veel veranderen in een maand tijd. In de vorige nieuwsbrief heeft u 
kunnen lezen dat er veel zieke personeelsleden waren en dat het bezetten van alle 
groepen een grote uitdaging was. Alhamdoullilah zijn alle personeelsleden hersteld 
en zijn het aantal Coronagerelateerde afmeldingen onder de kinderen ook 
afgenomen. 

De rapportgesprekken zijn geweest en de kinderen van groep 8 hebben hun 
schooladvies inmiddels gekregen. De laatste verlengde schooldag voor groep 6 t/m 
8 heeft op 9 maart plaatsgevonden. De kinderen die aan Grip op tekst hebben 
meegedaan, hebben een diploma in ontvangst mogen nemen voor alle 
inspanningen die zij hebben verricht de afgelopen weken. De kinderen van Grip op 
leren hebben de gemaakte producten aan hun ouders laten zien. Moge Allah 
iedereen belonen voor het harde werken. 

Er zijn alhamdoullilah ook veel versoepelingen door het kabinet aangekondigd, 
waardoor wij weer ouders in de school mogen ontvangen. Op 16 maart hebben wij 
sinds lange tijd weer een koffieochtend kunnen organiseren. Het was een hele 
vruchtbare bijeenkomst waarin we kennismaakten met een aantal medewerkers die 
aan 1.Hoorn zijn verbonden. In de bijlage treft u meer informatie over 1.Hoorn. 

De groepen 3 t/m 8 zijn ook weer welkom in de bibliotheek op vrijdag.

Verder is de ouderraad en samen met een aantal van onze medewerkers druk bezig 
met de voorbereidingen voor een braderie om geld op te halen voor het 
leerlingenvervoer. Verderop meer informatie hierover.

De heilige maand Ramadan staat bijna voor de deur. Wij hopen dit jaar insha Allah 
de ouders te kunnen betrekken bij de viering van de Ramadan en Ied el Fitr.

Kortom….genoeg leuke activiteiten  om ons de komende tijd op te verheugen, insha 
Allah.

Met Vriendelijke Groet, 

Samira Bashir, Schoolleider Al Amana Hoorn

In deze nieuwsbrief leest u:

Nieuw verblijf voor onze konijnen; Ouderbijdrage 2021-2022; 

Aanmeldingen 2022-203; Rapporten inleveren; Zandbak; Braderie 

26 mei



Nieuw verblijf voor onze konijnen
Tot stand gekomen in samenwerking met ´t Dampte
De leerlingen van D’ Ampte hebben onder leiding van hun docenten Frank en Klaas de afgelopen 
weken hard gewerkt aan het nieuwe konijnenverblijf. Op donderdag 3 maart is het verblijf 
geplaatst. Er is hard gewerkt om het verblijf af te krijgen op vrijdag 4 maart. Wij zijn blij om te zien 
hoe de konijntjes kunnen rondhuppelen in hun nieuwe verblijf. 

De mooie samenwerking tussen beide scholen is op een spontane manier tot stand 
gekomen. Op Al Amana zijn er regelmatig stagiaires aanwezig van de sector Zorg en 
Welzijn van D’ Ampte. Hierdoor is er regelmatig contact met de coaches/mentoren van de 
leerlingen. Vanuit de basisschool is de vraag gekomen of de D’ Ampte iets kan betekenen 
voor het maken van een konijnenhok. De toppers van de sector Bouwen, Wonen en 
Interieur wisten hier natuurlijk meteen raad mee. 

Na goed overleg waarin alle wensen van Al Amana zijn besproken, zijn de leerlingen aan 
de slag gegaan met het ontwerpen van het konijnenhok. 

Op de werkplaats van D’ Ampte is het konijnhok gebouwd en in delen vervoerd naar de 
basisschool. 

Nu mogen wij genieten van vrolijke, rondrennende konijnen. 

Iedereen is welkom om onder schooltijd het mooie konijnenhok te bewonderen. 

De samenwerking tussen Al Amana en D’ Ampte willen wij graag voortzetten en er zijn al 
plannen om in de toekomst een mooie schuur voor op het schoolplein te gaan bouwen. 



Ouderbijdrage 2021-2022
Uw bijdrage helpt ons om ons onderwijs te verrijken
Vanwege Corona is er al enige tijd geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd aan de ouders. 
Voor dit schooljaar voorzien we dat er meer mogelijk is en hebben daarom 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. Denkt u 
hierbij aan de viering van Ramadan, eid en de jaarlijkse schoolreizen. Dergelijke 
activiteiten en uitjes worden niet gesubsidieerd door de overheid. 

Conform wet- en regelgeving mogen (en willen) wij niet kinderen uitsluiten van activiteiten 
en uitjes wanneer de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.Het totale bedrag dat wij 
ontvangen is wel leidend voor de te plannen activiteiten en uitjes. Insha Allah mogen wij 
van velen van u een bijdrage ontvangen zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn om 
het onderwijs te verrijken op de bovenstaande manier. 

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. 



Aanmeldingen schooljaar 2022-2023
Zo krijgen wij inzicht in de te verwachten leerlingaantallen
Hoewel het schooljaar nog lang niet voorbij is, zijn wij achter de schermen wel aan het 
plannen voor schooljaar 2022-2023. Om dit te doen hebben wij uw hulp nodig. Wij vragen 
ouders met kinderen die volgend schooljaar 4 jaar worden hen alvast aan te melden. Op 
deze manier helpt u ons om inzicht te krijgen in de leerlingaantallen die wij kunnen 
verwachten in het nieuwe schooljaar.
Wanneer u uw kind heeft aangemeld, vragen wij (uiteraard met uw toestemming en indien 
van toepassing) een informatie-overdracht bij de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Dit 
helpt ons om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind. Wanneer wij de 
mogelijkheid zien om passend onderwijs te bieden, kunnen wij overgaan tot inschrijving. U 
kunt bij de directie of administratie de benodigde formulieren halen om uw kind(eren) aan 
te melden

Rapporten inleveren
Indien dit nog niet is gebeurd
Onlangs hebben de rapportgesprekken plaatsgevonden. Verzoek aan de ouders van groep 
1 t/m 7 om de mappen in te leveren bij de leerkrachten indien dit nog niet is gebeurd. De 
kinderen van groep 8 mogen de map houden. 

Zandbak
Een nieuwe speelplek voor de allerjongsten
Zoals u wellicht heeft gezien wordt er momenteel gewerkt aan het realiseren van een 
zandbak. Deze is bedoeld voor de jongste kinderen van de school. Intern worden er regels 
hierover opgesteld, die later met u gedeeld worden. Een regel die wij alvast met u kunnen 
delen, is dat er niet in de zandbak gespeeld kan worden wanneer deze is afgedekt. Wij 
rekenen erop dat iedereen zich hieraan houdt. 



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
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