
Hoorn 23 mei 2022,

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

26 mei:

Hemelvaartsdag:groep 1 t/m 
8 vrij

Fancy fair 11.00 - 16.00 uur

27 mei:

Groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. 
studiedag personeel

31 mei

Schoolfotograaf

6 juni

Tweede Pinksterdag: groep 1 
t/m 8 vrij

20 en 21 juni

Studiedag groep 1 t/m 8 vrij

Meer data? Kijk in de Parro app...

Assalamoe ‘alaikom wa rahmatullahi wa barakatuh, 

De heilige maand Ramadan is voorbij en we kijken terug op een geslaagde viering 
van Eid el fitr. Wij willen alle medewerkers en ouders heel hartelijk danken voor alle 
hulp. De kinderen hebben genoten van een mooi feest. Mocht u nog borden en 
schalen missen, dan kunt u een kijkje nemen op de tafels bij de hoofdingang, 

Nu de meivakantie achter de rug is is het alweer aftellen tot aan de zomervakantie. 
Voor het zover is staan er nog een aantal zaken op de planning. Als eerste de fancy 
fair op 26 mei!

Achter de schermen wordt er nog steeds hard gewerkt om  de laatste 
voorbereidingen te treffen. Wij kunnen op de dag zelf nog hulp gebruiken van 
(groot)ouders, ooms/tantes, oudere broers/zussen etc. voor diverse hand en 
spandiensten. U kunt zich hiervoor opgeven via Parro of door u te melden bij juf 
Asmae.   

Tijdens de fancy fair zijn er diverse activiteiten voor kinderen en kunt u genieten van 
heerlijk eten uit verschillende keukens. Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school 
kunnen op deze dag informatie en een rondleiding krijgen. Wij waarderen het als u 
mensen uit uw omgeving hierop attendeert. 

WIj kijken uit naar de fancy fair en insha Allah mogen wij velen van u en uw naasten 
begroeten op 26 mei, 

Met Vriendelijke Groet, 

Samira Bashir, Schoolleider Al Amana Hoorn

In deze nieuwsbrief leest u:

Einde schoolfruit;Voorstellen Lamya Jama; Ouderbijdrage 

2021-2022;  Fancy fair 26 mei; HomeWalk



Einde schoolfruit
Graag zelf (gesneden) fruit meegeven
Er wordt sinds enkele weken geen schoolfruit meer geleverd. Verzoek aan u om uw kind(eren) op 
alle dagen (gesneden) fruit mee te geven. Wij hopen volgend jaar weer ingeloot te worden om deel 
te nemen aan het EU schoolfruit project. 

Even voorstellen
Een nieuw gezicht binnen de school
Op 17 mei was er een koffie ochtend. Tijdens deze ochtend hebben wij kennis mogen maken met 
Lamya Jama, van Akwaaba Zorg. Zij is sinds deze week elke maandag van 08.30 tot 10.00 uur 
beschikbaar voor de ouders van onze school. Hieronder stelt zij zichzelf aan u voor.

Graag stel ik mij even aan jullie voor, mijn naam is Lamya Jama, ik werk voor Akwaaba Zorg, een 
organisatie die gespecialiseerd is in het helpen van niet-westerse migranten gezinnen uit Sub-Sahara 
Afrika met uiteenlopende hulpvragen. Wij helpen met name gezinnen die uitdagingen ervaren in het 
vinden van hun weg in de Nederlandse samenleving met behoud van eigen identiteit. Sommige gezinnen 
ervaren   in het opvoeden en het ouderschap de meeste uitdagingen. Graag stel ik mijn expertise en 
kennis beschikbaar om jullie op weg te helpen!
 
Vanaf maandag 23 mei zal er iedere maandag op Al Amana een inloop zijn tussen 8:30 – 10:00 uur 
waarin ik jullie op weg kan helpen.
 
Belangrijk om te weten is dat de inloop vrijblijvend is en er geen dossier wordt aangemaakt!
 
Wie weet tot ziens!
 
¨Zonder kennis geen licht¨ – Somalisch gezegde
  
Aasalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatu waalidiin qaali ah
 
Waxaan jeclaan lahaa in aan is baro, magacaygu waa Lamya Jaamac, waxaan u shaqeeyaa Akwaaba 
Zorg, oo ah hay'ad ku takhasustay caawinta qoysaska aan u dhalan galbeedka Afrika ee ka imanaya 
saxaraha ka hooseeya ee baahiyo kala duwan qaba. Waxaan inta badan caawinaa qoysaska ay la 
kulmaan caqabado ku saabsan sidii ay u heli lahaayeen jidkooda bulshada Nederlaan iyagoo ilaalinaya 
aqoonsigooda. Qoysaska qaar ayaa la kulma caqabadaha ugu badan ee xagga waalidnimada iyo 
barbaarinta. Waxaan jeclaan lahaa inaan ka dhigo khibradeyda iyo aqoontayda si ay kaaga caawiyaan 
jidkaaga!
 
Laga bilaabo Isniinta soo socota, May 23, waxaa jiri doona soo gelid at al-Amana Isniin kasta inta u 
dhaxaysa 8:30 subaxnimo - 10:00 subaxnimo taasoo aan kugu caawin karo jidkaaga.
 
Waxaa muhiim ah in la ogaado in galitaanka uu yahay mid aan waajib ahayn oo aan file la abuurin!
 
Waxaa laga yaabaa inaan kula kulmo.
 
Mahadsanidin
 
¨Aqoon la’an wa iftiin la’aan¨ – Somali Proverb.



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. 



Sponsors zijn nog steeds welkom! 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=qKZBHcmRRSK5oXf0kkBqcg

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=qKZBHcmRRSK5oXf0kkBqcg


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 120 km 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 

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=

