
 

     

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 2 Al Amana Ede Zuid 
 

Ede, 16 oktober 2020 

        

Activiteitenkalender   

 

Maandag 19-10 t/m vrijdag 23-10: Herfstvakantie  
 

Maandag 26 oktober Luizencontrole 
 

De week van 26 oktober & de week van 2 
november: 

Afname Screeningsinstrument beginnende 
geletterdheid groep 2 

De week van 26 oktober Tussenmeting DMT gr 4 t/m 8 
 

Dinsdag 27-10:   Start ‘Verlengde schooldag’ groep 8 
 

De week van 2 november Afname ZIEN! (Sociaal-emotioneel 
ontwikkelvolgsysteem) 

Donderdag 05-11:   Nationaal schoolontbijt 
 

Dinsdag 10-11 & Donderdag 12-11:  Voorlopige adviesgesprekken groep 8 
 

De week van 16 november Herfstsignalering groep 3 

Maandag 23-11: Studiedag team: Leerlingen vrij 
 

Woensdag 25-11:  Grote rekendag 1 
 

Maandag 21-12 t/m vrijdag 01-01  Wintervakantie 

 

         

           

Beste ouder(s)/verzorger(s), assalamoe alaikom, 

  

De herfstvakantie staat weer voor de deur. Dit betekent een heerlijk weekje vrij voor het personeel en 

de leerlingen, zodat we daarna weer vol moed en nieuwe energie aan de slag kunnen insha Allah.  

 

Bijgaand de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar met een terugblik naar de afgelopen periode en 

een overzicht van de geplande activiteiten en mededelingen. 

 

Veel leesplezier! 

 



 

 

 

 

Terugblik 

 

Kraanwaterdag 

Tijdens de kraanwaterdag op 24 september hebben onze leerlingen samen met hun leerkracht 

stilgestaan bij alle voordelen van iets dat we nu al bijna een jaar doen en waar we met z’n allen heel 

trots op zijn: Op school drinken wij water, lekker en gezond! 

 

Prima pestproject 

Wij zijn nu reeds een aantal weken bezig met het project tegen pesten. Op 23 september werd dit 

project op een ludieke wijze geopend middels verschillende activiteiten. Alle klassen hebben 

meegewerkt aan de anti-pesten heldenboom: Met een handdruk in verf hebben we samen de 

afspraak gemaakt: ‘Wij zijn tegen pesten’. Binnen de wekelijkse lessen binnen het project maken we 

kinderen bewust van hun (positieve) rol binnen de groep en binnen de school. 

 

Sportdag 

Wat hebben onze leerlingen en de teamleden genoten van de sportdag wa alhamdoulilah! 

Hulpouders, bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek van start gegaan. Leesboeken en geschiedenis 

blijkt een geweldige combinatie te zijn voor onze leerlingen. 

Tijdens de kinderboekenweek zijn kinderen insha Allah warm gemaakt voor het (nog meer) lezen van 

boeken. Alle groepen hebben samen gewerkt aan een complete tijdlijn: Iedere klas hield zich bezig 

met periode in de geschiedenis. De juffen zijn meerdere malen van klas gewisseld om voor te lezen in 

verschillende klassen, de boekenruilbeurs was een succes en voor de komende periode is in iedere 

klas een flinke stapel nieuwe boeken aanwezig. 



 

 

Taalreis logopedie 

Zoals in eerdere nieuwsbrief vermeld is, wordt op onze schoollocatie logopedie vanuit 

logopediepraktijk Taalreis verzorgd. 

We zijn nu een aantal weken van start gegaan. Er zijn de afgelopen tijd steeds meer kinderen 

overgestapt vanuit een andere logopediepraktijk naar de logopedie die nu op de schoollocatie wordt 

geboden. Dit brengt niet alleen praktische voordelen voor ouders met zich mee. Door de fysieke 

nabijheid hebben wij goede contacten met de logopedist en kunnen wij ook samenwerken en 

afstemmen in het belang van de leerling. 

Wilt u meer weten over logopedie of overleg logopediepraktijk Taalreis? Kijkt u dan op: 

www.taalreis.nl 

 

Video-opnames in de klassen 

In de week voor de vakantie zijn wij gestart met Video-interactiebegeleiding. Intern Begeleiders filmen 

een les van een leerkracht, waarbij met name de leerkracht van voren in beeld is. Deze opname wordt 

ingezet in het kader van deskundigheidsbevordering van de leerkracht en is dus bestemd voor intern 

gebruik. De beelden worden naderhand vernietigd. 

 

Anasheedlessen 

De wekelijkse anasheedlessen op de vrijdag zijn nog 

altijd favoriet bij onze leerlingen. U hoort de anasheeds 

ongetwijfeld thuis terug. De kinderen genieten en wij 

genieten ervan de kinderen met zoveel plezier te zien 

deelnemen wa alhamdoulilah. 

http://www.taalreis.nl/


 

 

De dag van de leerkracht 

5 oktober jongstleden was het de dag van de leerkracht. 

Blij als wij zijn met ons team dat alles op alles zet om goed onderwijs neer 

te zetten en onze leerlingen een fijne tijd op school te bezorgen, hebben wij 

van deze gelegenheid gebruik gemaakt om het team in het zonnetje te 

zetten. 

Moge Allah jullie belonen voor jullie inspanningen en jullie de wijsheid, 

moed en kracht blijven geven om zo door te gaan. Amien. 

 

 

 

Agenda  

 

Herfstvakantie 

Van maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020 is het herfstvakantie. De leerlingen zijn 

dan vrij. We zien de leerlingen graag weer terug op maandag 26  oktober a.s. Op deze dag zal tevens 

de tweede luizencontrole uitgevoerd worden insha’Allah. 

 

Start Cito Screeningsinstrument beginnende geletterdheid groep 2 

Na de herfstvakantie worden in groep 2 toetsen voor beginnend geletterdheid afgenomen. Het 

screeningsinstrument beginnende geletterdheid geeft inzicht in de leesvaardigheid van leerlingen in 

groep 2. De toetsen meten het fonologisch bewustzijn en de letterkennis van de leerlingen. Op basis 

daarvan kan de leerkracht passende interventies inzetten om de kinderen zo goed mogelijk te 

begeleiden in hun ontwikkeling. 

 

Tussenmeting DMT 

Voor de groepen 4 t/m 8 geldt dat er na de herfstvakantie DMT-toetsen afgenomen zullen worden bij 

leerlingen die moeite hebben met lezen om zo de voortgang in kaart te brengen en de leerlingen goed 

verder te kunnen begeleiden. 

 

ZIEN!  

In het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen, nemen we vanaf 2 november 

ZIEN! af bij de leerlingen van groep 3 t/m 8. ZIEN! is een sociaal-emotioneel ontwikkelvolgsysteem en 

helpt ons om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel  functioneren van 

ieder kind. Tevens biedt het ons inzicht in hoe de leerlingen en leerkracht de sfeer in de klas ervaren. 

Op basis hiervan wordt vastgesteld wat de kinderen en de klas nodig hebben om hier in de 

klassenpraktijk aan tegemoet te komen. 

 

‘BOUW’ 

Het is zover. Een klein groepje leesouders zal de eerste week na de vakantie de trainingsbijeenkomst 

voor Bouw! volgen insha allah. Zij zullen een aantal leerlingen uit groep 2 / 3 regelmatig bij de start 

van de dag begeleiden bij het technisch lezen middels dit digitale leesinterventieprogramma. Dit alles 

gebeurt onder supervisie van leerkracht en/of IB. Wij wensen deze leerlingen een soepele 

leesontwikkeling toe. Leesouders, bij voorbaat dank! 

 



 

Nationaal schoolontbijt 

Op dinsdag 7 november doen wij insha Allah mee aan het Nationale 

Schoolontbijt! Het Nationaal Schoolontbijt is een initiatief dat scholen helpt om 

aandacht te besteden aan het nut van een gezond ontbijt. Een half miljoen 

kinderen schuiven in de ontbijtweek aan tafel in heel Nederland. Op deze dag 

zullen we insha Allah met de hele school gezamenlijk ontbijten. 

Het uitgebreide pakket is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. 

Het ontbijtpakket voldoet zoals altijd aan de richtlijnen van het Voedingscentrum.  

Een gezonde start van de dag, dat is wat we voor onze kinderen wensen. 

 

Voorlopige schooladviesgesprekken groep 8 

Vanwege het onverwachte verloop van voorgaand schooljaar hebben onze 
huidige leerlingen van groep 8 op hun eerste (voorlopige) advies voor het 
voortgezet onderwijs moeten wachten. Het advies dat normaliter eind groep 7 
gevormd en gegeven wordt, zullen onze groep 8-leerlingen binnenkort, op 10 en 12 november tijdens 
het schooladviesgesprek ontvangen. De ouders van groep 8 zijn hier middels Social Schools over 
geïnformeerd. 
 

Herfstsignalering Veilig Leren Lezen 

Voor de leerlingen van groep 3 wordt in de week van 16 november de tussenstand opgemaakt voor 

wat betreft de leesontwikkeling van de kinderen. Dit wordt gedaan middels de toetsen van de 

leesmethode Veilig Leren Lezen.  

 

Studiedag team: Teach like a champion 

Terwijl onze leerlingen insha Allah zullen genieten van een dagje vrij, zullen wij tijdens de studiedag 

van 23 november worden getraind in excellent leerkrachtgedrag middels het concept ‘Teach like a 

champion’. Dit concept komt uit Amerika: Technieken voor excellent leerkrachtgedrag zijn onderzocht 

in de praktijk en gebundeld tot een verzameling uitgewerkte technieken. Als lerende organisatie heeft 

dit onze interesse gewekt. In het voorgaande schooljaar heeft een werkgroep binnen het team 

passende technieken uit de verzameling geselecteerd. Op basis daarvan is samen met de CED-groep 

driedaagse scholing samengesteld. Op 23 november nemen we hier de aftrap in insha Allah. 

 

De grote rekendag 

Tijdens de eerste grote rekendag op 25 november 

zullen onze leerlingen weer aan de slag gaan met 

boeiende rekenactiviteiten middels spellen en concreet 

materiaal insha Allah. 

 

Mededelingen, oproepen en overige info 

 

Nieuwe schoolgids en nieuw schoolplan 

Onze nieuwe schoolgids en het nieuwe schoolplan vindt u op onze website: 

 

● Schoolgids 2020-2023: https://alamana.nl/verlengde-parkweg/wp-

content/uploads/sites/4/2020/10/Schoolgids-Al-Amana-Boekhorst-en-Ede-Zuid.pdf 

 

● Bijlage schoolgids 2020-2021: 

https://alamana.nl/verlengde-parkweg/wp-

content/uploads/sites/4/2020/10/BIjlage_Schoolgids_Ede_Zuid.pdf  

 

● Schoolplan 2020-2023: 

http://alamana.nl/boekhorst/wp-

content/uploads/sites/3/2020/10/Schoolplan_EdeBoekhorst.pdf 

 

https://alamana.nl/verlengde-parkweg/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/Schoolgids-Al-Amana-Boekhorst-en-Ede-Zuid.pdf
https://alamana.nl/verlengde-parkweg/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/Schoolgids-Al-Amana-Boekhorst-en-Ede-Zuid.pdf
https://alamana.nl/verlengde-parkweg/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/BIjlage_Schoolgids_Ede_Zuid.pdf
https://alamana.nl/verlengde-parkweg/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/BIjlage_Schoolgids_Ede_Zuid.pdf
http://alamana.nl/boekhorst/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Schoolplan_EdeBoekhorst.pdf
http://alamana.nl/boekhorst/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/Schoolplan_EdeBoekhorst.pdf


 

In bovenstaande documenten leest u over onze visie, beleid, organisatie en ambities. 

 

EU-schoolfruit 

Wij hebben ons dit schooljaar aangemeld voor het EU schoolfruit-project. 

Dit betekent dat er vanaf 9 november a.s. 20 weken lang op 1 à 2 dagen per week verse groenten en 

fruit zullen worden geleverd op school. Het doel van dit project is het eten van groenten en fruit te 

stimuleren. Ook komen leerlingen op deze manier in aanraking met diverse soorten groenten en fruit. 

 

Oudercommissie (OC)  

Mogen wij ons even voorstellen? 

De oudercommissie van Al Amana Ede Zuid bestaat uit een aantal enthousiaste ouders. Met elkaar 

willen we ervoor zorgen dat de school een prettige school is waar onze kinderen met plezier naar toe 

gaan. De betrokkenheid van alle ouders is ontzettend belangrijk en zeer gewenst. 

 

De oudercommissieleden zijn: 

 

● Katiba Aznag 

● Fahima Assaouiki 

● Zoulikha Boukatan 

● Wissam Safrioui 

● Mimount Ibrahimi 

● Fatima Ali 

 

Wat doet de oudercommissie? 

De oudercommissie organiseert in samenwerking met het team allerlei activiteiten zoals het Eid feest, 

Nationale schoolontbijt, schoolreisjes en de Pannenkoekendag. Maar ook activiteiten rondom 

Ramadan, afscheid groep 8, avondvierdaagse en een aantal andere grote en kleinere projecten. Voor 

elke activiteit is een commissie samengesteld uit leden van de OC en een aantal teamleden. De 

commissie schakelt hierbij, indien nodig, andere hulpouders in. Op deze manier kunt u ook betrokken 

zijn bij de activiteiten op school. 

Naast alle feestelijke activiteiten geeft de oudercommissie ook advies aan de MR en het team over 

zaken die u als ouder belangrijk vindt.  

De OC vergadert gemiddeld 3 a 4 keer per schooljaar, tijdens deze vergaderingen is ook het team / 

directie vertegenwoordigd.  

De vergaderingen zijn openbaar en geïnteresseerde ouders/verzorgers zijn van harte welkom om een 

vergadering bij te wonen. U kunt zich vooraf aanmelden door een Social Schools bericht te sturen 

naar Aicha Tabali. 

 

Ouderbijdrage 

Al deze leuke en leerzame activiteiten kunnen wij niet voor de kinderen organiseren zonder financiële 

bijdrage van de ouders. Wij zullen vanaf dit schooljaar een grotere rol hebben bij de inning, het beheer 

en de besteding van de ouderbijdrage. 

 

Contact 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, of informatie willen over de oudercommissie en de 

activiteiten die wij organiseren, stuur dan een mail naar: oc3@alamana.nl. 

 

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021 

Als school verheugen we ons ook dit jaar weer op de ‘extra’ te organiseren activiteiten voor de 

kinderen van onze school. Om deze activiteiten mogelijk te maken, verzoeken we u uw financiële 

bijdrage hiervoor te leveren in de vorm van de ouderbijdrage. 

De ouderbijdrage is er om de kosten te dekken die de overheid niet subsidieert. De bijdrage wordt 

aangewend om het onderwijs aan de kinderen te verrijken. Uit de ouderbijdragen worden o.a. de 

kosten betaald met betrekking tot het Fitr- en Offerfeest, deelname aan sportactiviteiten en vele 



 

andere zaken ten behoeve van uw kind(eren). Deze activiteiten kunnen alleen plaatsvinden als ouders 

hun steentje bijdragen.  

In overleg en afstemming met de oudercommissie (OC) en de medezeggenschapsraad (MR) is de 

ouderbijdrage voor dit schooljaar (op basis van een begroting) vastgesteld op een bedrag van 38 euro 

per kind.  

Een aantal ouders heeft naar dit schooljaar een tegoed meegenomen vanuit voorgaand schooljaar. 

Dit tegoed verrekenen wij uiteraard met het te betalen bedrag. 

De betalingswijze wijzigt mogelijk t.o.v. voorgaand schooljaar. Meer info hierover volgt. 

 

Training Leerlingmediatie  

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in 

school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de 

kinderen centraal staat. De school wordt een democratische gemeenschap, 

waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en 

op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing 

centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan.  

De leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben recent de mogelijkheid gehad om te 

solliciteren naar de functie van mediator. De leerlingen die deze 

sollicitatieprocedure succesvol hebben doorlopen, hebben deelgenomen aan 

de mediatorentraining. Na de vakantie zullen zij hun certificaat in handen 

nemen en van start gaan met hun mediator-activiteiten insha Allah. 

 

Tip vanuit onze voedingsdeskundigen: Je lust het niet? Je lust het nóg niet! 

‘Niet lusten’ betekent bij kinderen vaak: ‘Ik ben nog niet gewend aan deze smaak’. Als ouder moet je 
een lange adem hebben. Wist je dat het gemiddeld vijf tot tien keer duurt voor een kind aan een 
nieuwe smaak gewend is? Denk dus niet: mijn kind lust geen avocado, want ik heb het al drie keer 
geprobeerd. Blijf het aanbieden. Die ene hap, die een kind echt wel kan opbrengen, maakt namelijk 
het verschil. Tussen een kind dat ‘niks’ lust en een kind dat uiteindelijk ‘alles’ lust.     
 

Tot zover onze tweede nieuwsbrief. Wij wensen alle ouders en kinderen een fijne herfstvakantie toe 

insha Allah! 

 

Salaam alaikoem 

Team Al Amana locatie Ede Zuid 

 

 


