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Ede, vrijdag 4 september 2020   
        
Activiteitenkalender 
 

Woensdag 9-09 Start gymlessen 

Vrijdag 11-09 Start anasheedlessen 

Woensdag 23-09 Nationale kraanwaterdag 

Woensdag 23-09 Informatieavond ouders (Aangepaste vorm) 

Vrijdag 25-09  (Gewijzigde datum) Sportdag 

Woensdag 30-09 Start kinderboekenweek 

Donderdag 06-10 Moederochtend 1 (Vervalt mogelijk) 

Dinsdag 13-10  Start drempeltoets groep 8 

Dinsdag 13-10 & Donderdag 15-10 Doelstellingsgesprekken gr 1 t/m 7 (Telefonisch) 

Vrijdag 16-10 Nieuwsbrief 2 

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

Dinsdag 10-11 en donderdag 12-11 Voorlopige schooladviesgesprekken gr 8 (Telefonisch) 

 
Assalamoe alaikom beste ouder(s)/verzorger(s),  
  
Afgelopen dinsdag wandelden onze leerlingen de school binnen en zochten zij hun juf, lokaal 
en hun vriendjes/vriendinnetjes op. Wat was het fijn om elkaar weer te zien, te vertellen over de 
vakantie en met elkaar te spelen. 
 
Vanaf de start van het schooljaar besteden we veelvuldig tijd en aandacht aan het elkaar leren 
kennen en de sociale omgang. We staan dan stil bij vragen als: Hoe gaan we prettig en goed 
met elkaar om? Hoe zorgen we voor de werkjes? Hoe ruimen we op? . 
In deze nieuwsbrief blikken we vooruit en informeren we u over actuele activiteiten en 
ontwikkelingen. 
 
We zijn weer helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar insha’Allah. 
 
Veel leesplezier toegewenst! 
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Agenda  
 
Koffie-ochtend donderdag 10 september vervalt 
Graag hadden wij al onze ouders op 10 september welkom geheten op onze eerste 
koffieochtend. De omstandigheden laten een dergelijk samenzijn op school helaas niet toe. We 
hopen dat hier later in het schooljaar wel weer mogelijkheden voor zijn. 
 
Anasheedlessen v.a. vrijdag 11 september 
Vanaf vrijdag 11 september zetten wij de anasheedlessen voort die wij voorgaand schooljaar 
vanaf de periode van thuisonderwijs hebben geparkeerd. De anasheedlessen vinden de 
komende periode op de vrijdagen plaats en worden insha Allah gegeven door onze bekende 
anasheedmeester Ibrahiem Kaddouri voor de groepen 1 t/m 8. 
 
Sportdag vrijdag 25 september (verplaatst!) 
Wij zijn erg blij dat er een sportdag georganiseerd kan worden. In een eerdere nieuwsbrief is 
genoemd dat de sportdag plaatsvindt op dinsdag 22 september. Deze is wegens 
organisatorische redenen  verplaatst naar vrijdag 25 september. Nadere informatie over de 
sportdag volgt. 
 
Moederochtend: dinsdag 6 oktober 
Op 6 oktober a.s. staat de moederochtend gepland. Op moederochtenden zijn normaliter alle 
moeders welkom en wordt in de regel een educatief thema door een gastspreker behandeld. De 
moederochtend draagt bij aan educatief partnerschap, wat ons betreft een groot goed. Om deze 
reden zullen we bekijken of we deze moederochtend met inachtneming van de richtlijnen toch 
kunnen organiseren. Het is echter ook goed mogelijk dat we moeten besluiten de 
moederochtend te laten vervallen. Meer informatie volgt. 
 
Drempeltoets groep 8: vanaf dinsdag 13 oktober 
Een drempeltoets is een toets die objectief adviseert welk onderwijsniveau geschikt is in het 
voortgezet onderwijs. De drempeltoets test de aanleg en het vermogen van een scholier. Ter 
toetsing staan twee domeinen centraal: taal en rekenen. De toets wordt in de week van 12 
oktober afgenomen. De uitslag van deze drempeltoets gebruiken we als aanvullende informatie 
om een gedegen advies te kunnen vormen na het uitzonderlijke schooljaar dat we achter ons 
hebben liggen. De ontwikkeling van het kind, zoals deze de school bekend is, dient natuurlijk 
als basis bij het vormen van het advies. 
 
Doelstellingsgesprekken groep 1 t/m 7: dinsdag 13 & donderdag 15 oktober 
Tijdens de doelstellingsgesprekken staat de leerkracht samen met u stil bij de ontwikkeling van 
uw kind en blikt de leerkracht samen met u vooruit. Wat heeft uw kind nodig vanuit school en 
vanuit huis? Hoe kunnen we samen aan deze onderwijs- en ondersteuningsbehoeften voldoen? 
De doelstellingsgesprekken zullen telefonisch plaatsvinden. U ontvangt hiervoor te zijner tijd op 
de gebruikelijke manier via SocialSchools een bericht waarna u zich kunt inschrijven. 
U ziet geen doelstellingsgesprekken staan voor groep 8. Onze groep 8 leerlingen ontvangen 
een aantal weken later een voorlopig advies. Hiervoor zijn voorlopige adviesgesprekken 
gepland. De voorlopige adviesgesprekken vinden (telefonisch) plaats op 10 en 12 november. 
Ook hiervoor ontvangen ouders te zijner tijd een bericht via SocialSchools waarna ouders zich 
kunnen inschrijven. 
 
Informatie en oproepen 
 
Hoogbegaafdheidsspecialist en Levelwerk 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/groep-8/middelbare-school/


 

Nieuwsbrief nr. 1 | 2020-2021  

 

 

Wanneer kinderen wat moeite hebben met de leerstof bekijken we als school hoe we deze 
kinderen extra kunnen begeleiden. Als school willen we ook leerlingen die te weinig uitdaging 
hebben aan het reguliere lesprogramma zo veel mogelijk op eigen niveau onderwijs bieden. 
Met ingang van dit schooljaar starten wij met Levelwerk: Aanbod voor meer- en hoogbegaafde 
leerlingen die meer uitdaging behoeven. Het materiaal bestaat uit een lesprogramma met 
verschillende opdrachten en materialen die een beroep doen op het zogenaamde hogere orde 
denken bij leerlingen. De leerkrachten bekijken samen met de intern begeleiders voor welke 
kinderen dit aanbod passend is. Deze leerlingen zullen hier binnenkort mee starten.  
In het afgelopen schooljaar heeft Mirjam Najjar, één van onze collega’s vanuit een andere Al 
Amana locatie, zich gespecialiseerd in onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen door 
hier een opleiding in te volgen. Mirjam zal zich met ingang van dit schooljaar op alle Edese Al 
Amana locaties inzetten om dit onderwijsaanbod te versterken en verder te ontwikkelen. 
Afgelopen vrijdag 28 augustus heeft Mirjam team Al Amana Ede Zuid geïnformeerd over de 
manier waarop we de leerstof voor deze leerlingen kunnen compacten en zo ook ruimte te 
bieden voor verrijking van het onderwijsaanbod middels het genoemde ‘Levelwerk. 
 
Gezond gedrag - Wist u dat….? 
 
Bewust en gezond eten en drinken en voldoende 
bewegen, dat brengen we ook dit schooljaar graag 
regelmatig onder de aandacht van onze leerlingen. We 
vragen van de kinderen alleen water te drinken op school. 
Voor het tienuurtje en de middagpauze nemen de kinderen 
fruit/groenten/brood mee naar school. Dit gaat nagenoeg 
bij alle ouders goed.  
De smaaklessen staan al ingepland en de nationale 
kraanwaterdag staat voor de deur. 
 
Kinderen hebben gezonde voeding nodig om gezond te kunnen opgroeien. Dat weten we. Maar 
hoevéél moet een kind in de basisschoolleeftijd per dag binnenkrijgen? Nou, zoveel:  
 
150-200 gram fruit (1 à 2 stuks)  
150-200 gram groenten (3 à 4 opscheplepels)  
2-6 volkoren boterhammen  
2-5 opscheplepels granen of aardappelen  
50 gram peulvruchten/vlees/vis  
1-2 portie zuivel (à 150 gram)  
1-1,5 liter vocht  
 
Wist u dat er in een gezond dagmenu van een kind tussen 4-12 jaar maar ruimte is voor 200 
kcal aan extra’s? Dus naast de boterhammen, het eitje, de groenten, het fruit, de aardappelen, 
rijst of pasta, de vlees of vis, het glas melk en de noten is er plek voor bijvoorbeeld één glas 
Karvan Cevitam (56 kcal) en een klein koekje. 
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Op tijd op school 
In de nieuwsbrief voor de vakantie is het reeds genoemd. We starten graag met alle kinderen 
uiterlijk om 8.30 uur met de lesdag.  
 

● Om 08:20 uur gaat de buitendeur open zodat de kinderen de school binnen kunnen 
lopen richting hun klaslokaal; 

● Om 08:30 uur begint de lesdag in de klas. 
 

Begeleidt en stimuleert u uw kinderen zodat zij op tijd zijn? Bij voorbaat dank. 
 
Algemene hulpouders gezocht 
Alhamdoulilah is de school gezegend met een enthousiaste en actieve oudercommissie. Ook 
wanneer u geen lid bent van de OC kunt u op school bijdragen aan en begeleiden bij 
verschillende activiteiten. 
Wilt en kunt u als ouder (buiten de oudercommissie) bijdragen aan activiteiten op school? 
Wij zijn voor dit nieuwe schooljaar op zoek naar algemene hulpouders die willen helpen bij de 
voorbereiding en de uitvoering van verschillende activiteiten die ons onderwijs aankleden. Uw 
kind zal uw aanmelding hiervoor waarderen! Wanneer u zich opgeeft, maakt u onderdeel uit van 
de hulpouder-groep. De school zal contact met u opnemen op het moment dat extra hulp bij de 
voorbereiding of bij de uitvoering van activiteiten nodig is. 
U kunt zich aanmelden door een SocialSchools bericht te sturen naar Aicha Tabali.  
 
Luizencommissie-ouders gezocht 
De luizencontroles staan na de schoolvakanties gepland. Afgelopen woensdag 2 september is 
de eerste luizencontrole uitgevoerd door een aantal OC-ouders en andere hulpouders. Dank 
aan betreffende ouders. Omdat het controlewerk bij de beschikbaarheid over 2 hulpouders per 
groep goed verdeeld kan worden, zijn we voor verschillende groepen nog op zoek naar ouders. 
Deze oproep hebben we vorig schooljaar herhaaldelijk gedaan met minimaal respons. Wij 
hopen dit keer op meer respons. Voor de volgende groepen zijn we nog op zoek: 
 
Groep 1: 2 ouders 
Groep 5: 1 ouder 
Groep 6: 1 ouder 
Groep 7: 2 ouders 
Groep 8: 2 ouders 
 
Voor aanmelding kunt u een Social Schools bericht sturen naar Aicha Tabali. U kunt zich ook 
samen met een andere ouder uit dezelfde klas opgeven. Bij voorbaat dank. 
 
Rapporten 
Wanneer het rapport van uw kind(eren) nog thuis ligt, willen we u verzoeken dit rapport mee te 
geven aan uw kind zodat deze bij de leerkracht ingeleverd kan worden. Bij voorbaat dank. 
 
 
Kleding kleuters 
Omdat het zo en nu dan voorkomt dat er ongelukjes gebeuren in de kleuterklassen, verzoeken 
wij u vriendelijk kinderkleding die u niet meer gebruikt aan de school te schenken. Bij een 
ongelukje kan een kind dan schone kleren aan krijgen. 
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Kloppen uw contactgegevens nog? 
Voor ons als school is het belangrijk dat wij ouders rechtstreeks en snel kunnen bereiken 
wanneer wij met vragen zitten of wanneer wij u over uw kind willen berichten bijvoorbeeld. 
Daarom vragen wij bij aanmelding van uw kind o.a. naar uw contactgegevens.  
In de praktijk blijkt dat de contactgegevens die wij hebben niet altijd (meer) kloppen. Het kan 
uiteraard voorkomen dat u in de loop van de tijd van nummer wisselt of verhuist. Wilt u er dan 
s.v.p. voor zorgen dat wij z.s.m. uw nieuwe contactgegevens krijgen? Baraka Allahoe fikom. 
 
Uw kind af- of ziekmelden 
Regelmatig komt het voor dat leerlingen om welke reden dan ook afwezig zijn. Wij willen u erop 
attenderen dat het uw verantwoordelijkheid is als ouder om de afwezigheid van uw kind op tijd 
aan ons te melden. Dit kunt u doen door te bellen naar school of middels  SocialSchools vóór 
8.30 uur. 
 
Logopedie binnen de schoollocatie 
Logopedie op onze schoollocatie, dat was onze wens. Het was voor de zomervakantie nog 
even spannend of het ging lukken. Inmiddels is logopedie Taalreis gestart op Al Amana Ede 
Zuid. Hieronder leest u informatie vanuit logopediepraktijk Taalreis en stelt de logopediste zich 
voor. 
 
Vanuit logopediepraktijk Taalreis:  
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s) van Al Amana Ede Zuid, 
 
Sinds 1 september 2020 verzorgt logopediepraktijk de Taalreis 
in samenwerking met Al Amana Ede Zuid, logopedie op deze schoollocatie. 
 
Mocht u als ouders/verzorgers twijfels hebben over onderstaande logopedische problemen, 
neem gerust contact met ons op.  Wij willen u graag adviseren en begeleiden. 
 

● Taalproblemen (bijvoorbeeld: begrijpen, woordenschat, woordvinding, zins- en 
verhaalopbouw, grammatica en meertaligheid (dit moet goed uitgevraagd worden) 

● Mondgedrag (bijvoorbeeld: open mondgedrag, slissen) 
● Spraak (klanken verkeerd uitspreken en/of verwisselen, onvoldoende verstaanbaarheid) 
● Auditieve vaardigheden (bijvoorbeeld: hakken, plakken, rijmen, klankpositie bepalen, 

auditief geheugen) 
● Adem en Stem (bijvoorbeeld: schorre of hese stem)  

 
Een logopedisch traject verloopt als volgt: 
 

● Er is voor logopedie bij Taalreis een verwijzing nodig is van de huisarts. De 
screeningslijst zal door de leerkracht worden ingevuld. Deze kunt u meenemen naar de 
huisarts, wanneer u de verwijsbrief aanvraagt. 

● Zodra de verwijzing aanwezig is, kan uw zoon/dochter worden aangemeld via 
www.detaalreis.nl (contactformulier). U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de 
logopedist (Chaymae Feddali: c.feddali@detaalreis.nl). Bij de intake worden de 
gegevens genoteerd, zoals: klacht/hulpvraag, achtergrond, ontwikkeling en zal de 
zorgovereenkomst worden besproken. 

● Na het intakegesprek wordt er gestart met het logopedisch onderzoek. Dit kan een 
aantal weken duren, afhankelijk van de hulpvraag.  

http://www.detaalreis.nl/
mailto:c.feddali@detaalreis.nl
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● Na het onderzoek wordt er bepaald of logopedie noodzakelijk is. Indien dit het geval is, 
wordt de behandeling verder opgestart en zal er iedere 6 maanden geëvalueerd worden 
met ouders. 

● Indien nodig kan een logopedist u adviseren om extern onderzoek uit te laten voeren. 
Bijvoorbeeld door een KNO-arts of audiologisch centrum. 

● Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk om vooruitgang te boeken. Uw zoon/dochter krijgt 
ook wekelijks opdrachten mee om thuis te herhalen.    

 
Doordat Taalreis elke dinsdag aanwezig is op Al Amana Ede Zuid, is het voor ouders en 
leerkrachten makkelijker om contact te leggen. Daarnaast gaat er minder schooltijd verloren in 
het heen-en-weer gaan naar een externe praktijklocatie. De komende periode zal Taalreis in 
samenwerking met school verder uitbreiden. In het stukje hierna zal de logopedist zich 
persoonlijk voorstellen. 
Wij hopen op een prettige samenwerking. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, kunt u ten 
alle tijden contact opnemen met Taalreis. 
 
Lisa Knuwer 
Logopedist en Hoofdbehandelaar  | Logopediepraktijk Taalreis | 
 
De logopediste stelt zich voor: 
 
Salaam alaikoem, 
Mijn naam is Chaymae Feddali. Ik heb de eer om op Al Amana Ede Zuid aan te mogen sluiten 
als logopedist. Erg leuk vind ik het om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van 
kinderen op basisscholen. 
De afgelopen jaren heb ik tijdens de opleidingen ‘Pedagogisch medewerker’ en ‘Logopedie’ 
ervaring op mogen bouwen door stages en onderzoeksopdrachten naast mijn studie. Ik heb mij 
kunnen verdiepen in de lees-, taal- en spraakontwikkeling van kinderen.  
 
Ik hoop op een fijne samenwerking en kijk ernaar uit om de kinderen (en de ouders bij de 
kennismaking) te ontmoeten, 
 
Chaymae Feddali 
 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021 - Herhaling 
Hieronder treft u een overzicht van de vakanties en vrije dagen voor het komende schooljaar 
insha’Allah. 

Vakanties en vrije dagen Datum / periode 

Herfstvakantie 19 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020 

Studiedag - leerlingen vrij 23 november 2020 

Wintervakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Studiedagen - leerlingen vrij 8 en 9 februari 2021 
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Voorjaarsvakantie 22 t/m 28 februari 2021 

Studiedag en Tweede paasdag 2 april t/m 5 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 

Meivakantie 3 t/m 9 mei 2021 

Suikerfeest (Hemelvaart) 13 en 14 mei 2021 

Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur 
Suikerfeestviering op school 

17 mei 2021 

Tweede pinksterdag 24 mei 2021 

Studiedagen - leerlingen vrij 28, 29 en 30 juni 2021 

Laatste schooldag 
Leerlingen 12.00 uur vrij 

14 juli 2021 

Studiedagen - leerlingen vrij 15 en 16 juli 2021 

Zomervakantie 19 juli t/m 29 augustus 

                                                                                                                                                                                                                                
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Wa salamoe alaikom, 
Team Al Amana Ede Zuid 
 
 
 


