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Ede, donderdag 17 december 20120     

        

 

 

 

Kalender   

 

Maandag 21-12-’20 t/m vrijdag 1-1-’21: Wintervakantie 

Maandag 08-02 & dinsdag 09-02: Studiedagen - leerlingen vrij 

Dinsdag 16-02 en donderdag 18-02: Onder Voorbehoud: Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 ? 

Vrijdag 19-02:  Nieuwsbrief nummer 4 

Maandag 22-02 t/m vrijdag 26-02: Voorjaarsvakantie 

*Deze kalender is niet compleet. Vanwege de sluiting van de scholen zal de jaarplannign worden aangepast. Meer informatie volgt. 

 

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

  

De wintervakantie is aangebroken, een mooi moment om even bij te komen. 

Bijgaand nieuwsbrief nummer 3. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, stel die dan gerust. 

 

Veel leesplezier! 

 

Terugblik 

 

Nationaal schoolontijt  

In pyjama of onesie ontbijten op school, dat doen we niet iedere dag. Het was een gezellig samenzijn 

onder het genot van een gezond ontbijt. 
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De leerlingenraad aan de slag 

 

Onze leerlingenraad  is inmiddels van start gegaan. De 
geïnteresseerde leerlingen hebben zich kunnen 
aanmelden en een presentatie gegeven. De groepen 6 
t/m 8 hebben uiteindelijk gekozen wie hen 
vertegenwoordigd in de raad, welke inmiddels is 
samengesteld. 
De raad bestaat uit Abdeljalil en Sara uit groep 6, 
Ouassim en Zeynep uit groep 7 en Hafsa en Dounia uit 
groep 8. Zij mogen meepraten, meedenken en 
meebeslissen over allerlei belangrijke onderwerpen op 
school. De leerlingenraad luistert goed naar wat er speelt 
en waar problemen en kansen liggen.  
 

Abdeljalil en Zeynep:  
Wij zien dingen die we kunnen veranderen/verbeteren in de klas en in de school. Daar willen we graag 

aan bijdragen. 
 

Ouassim:  
Ik vind het leuk om te ervaren hoe het is om deel te nemen. 

 
Sara, Dounia en Hafsa:  

Het lijkt ons leuk om nieuwe, maar ook belangrijke ideeën te bedenken. Wij willen ook bijdragen aan 
positieve veranderingen in de school. 

 
Hafsa:  

Ik luister graag naar anderen en wil leren discussiëren. 
 

Dounia:  
Ik wil graag mijn klasgenoten tevreden stellen met mijn besluiten. 

 
Sara:  

Ik wil graag leren hoe het stemmen werkt. 
 

Sara, Ouassim en Zeynep:  
Wij vinden een fijne sfeer in de klas belangrijk en willen graag naar onze klasgenoten luisteren. 

 

 
Tijdens de eerste leerlingenraadvergadering op 16 november zijn verschillende onderwerpen besproken: 
van hygiëne in toiletten tot pauzetijden en een leeshoek in de klas. De komende periode gaan de raad en 
deelnemende teamleden met verschillende actiepunten aan de slag. 
 

De voorleeswedstrijd 

Startend in de afzonderlijke klassen en uiteindelijk naar een voorleeswedstrijd op schoolniveau op 24 

november jongstleden: Wat hebben de leerlingen zich goed voorbereid op de voorleeswedstrijd masha 

Allah! Nadat alle deelnemers hun voorleeskunsten hadden getoond, volgde het juryberaad. Deze bestond 

uit juf Cheraine en juf Kim. Wij feliciteren Beyzanur uit groep 6 en Sumaya uit groep 7 als 

voorleeskampioenen van onze school. Sumaya gaat hiermee door naar de volgende ronde voor de 

plaatselijke voorleeswedstrijd onder basisscholen voor de schoolwinnaars uit groep 7 en 8. Wij hopen 

natuurlijk dat deze door kan gaan! 
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Ontruimingsoefening 

De veiligheid van onze leerlingen, ons team en overige aanwezigen binnen het 

schoolgebouw is vanzelfsprekend erg belangrijk. 

Om op alles voorbereid zijn, oefenen we met de kinderen het gebouw in een zo 

kort mogelijke tijd geheel te ontruimen. De ontruimingsoefening van 1 december 

ging soepel en vlot, alhamdoulilah.  

 

Rekendagen 

De ouders van groep 1 t/m 6 zijn eerder bericht over de geslaagde interne rekendag voor de genoemde 

groepen. Ondertussen hebben ook de leerlingen van groep 7 / 8 op hun rekendag ervarend en 

ontdekkend kunnen leren.  De betrokkenheid van onze leerlingen was top, het belangrijkste recept om 

met plezier te leren. We kijken uit naar de volgende grote rekendag dit schooljaar insha Allah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Verlengde Schooldag groep 7 en 8 - terug- en vooruitblik 

Op dinsdag na schooltijd heeft een groot aantal leerlingen van groep 8 en een tweetal teamleden zich de 

afgelopen tijd volledig ingezet tijdens de Verlengde Schooldag. De Verlengde schooldag is ingezet om de 

basis (kennis en vaardigheden) voor rekenen en spelling van leerlingen te versterken. Door de inzet van 

meerdere teamleden per groep zijn de groepen klein en is de effectieve leertijd optimaal.  

De Verlengde Schooldag voor groep 8 zou doorlopen tot begin januari. Vanwege het afstandsonderwijs 

kan de laatste bijeenkomst voor groep 8 niet doorgaan. 

Vervolgens zou groep 7 starten met deze Verlengde Schooldag. Na de herstart van het fysiek onderwijs 

zullen wij u informeren over de Verlengde Schooldag van groep 7 insha Allah. 

 

 

Start Cito Toetsen medio 
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De planning van de cito-toetsen (normaliter afgenomen in januari/februari) is afhankelijk van de duur van 

het afstandsonderwijs en de keuzes die wij hier vervolgens in maken als school. Wij informeren u hier 

tezijnertijd over insha Allah. 

 

Definitieve adviesgesprekken groep 8/ rapportgesprekken groep 1 t/m 7 

De planning van de genoemde gesprekken kan wijzigen in verband met het afstandsonderwijs.  

De definitieve adviesgesprekken voor groep 8 stonden gepland in de week van 1 februari. De 

rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 stonden gepland in de week van 15 februari. 

Wij zullen u later nader informeren welke gesprekken plaatsvinden en wanneer deze gesprekken 

plaatsvinden.  

 

Voorjaarsvakantie 

Vooruitblikkend op de volgende vakantie willen wij u alvast informeren dat alle leerlingen i.v.m. de 

voorjaarsvakantie vanaf maandag 22 februari t/m vrijdag 27 februari vrij zijn. We zien de leerlingen 

graag weer onderwijs volgen vanaf maandag 1 maart 2021 in sha’Allah. 

 

Mededelingen, oproepen en overige info 

 

Intern begeleiders 

Met de terugkomst van juf Meike na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof verandert de taakverdeling 

onder de intern begeleiders op de schoollocatie. 

Vanaf het nieuwe jaarkalender zal deze er als volgt uitzien: 

 

Cheraine Zschuschen:  Intern begeleider groep 1 t/m 3 (werkdagen: donderdag en vrijdag) 

Meike Bekar:   Intern begeleider groep 4 t/m 6 (werkdagen: woensdag en donderdag) 

Aicha Tabali:  Intern begeleider groep 7 en 8 (tevens locatieleider. Vrijdag afwezig) 

 

Welkom terug juf Meike! 

 

Inhaalprogramma achterstanden thuisonderwijs 

De school heeft een subsidie aangevraagd voor het inhalen van achterstanden die ontstaan zijn tijdens 

de periode van thuisonderwijs voorgaand schooljaar. Alhamdoulilah is deze onder voorbehoud 

toegekend. Definitieve toekenning vindt achteraf plaats na een goedgekeurde verantwoording. 

De subsidie is voor het aantal van 37 leerlingen (procentueel berekend op het totaal aantal leerlingen 

voorgaand schooljaar) en voor een inhaalprogramma buiten/naast het reguliere onderwijsaanbod 

bestemd.  

Of en hoe dit inhaalprogramma plaats kan vinden is afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen met 

betrekking tot het basisonderwijs. 

Wij gaan door met de voorbereidingen om een plan in te kunnen zetten na de herstart van het onderwijs 

en zijn op dit moment bezig met een selectie van leerlingen van groep 4 t/m 8. Ook zijn wij bezig met het 

samenstellen/organiseren van een inhaalprogramma. 

Ouders van kinderen die geselecteerd zijn voor dit programma zullen, wanneer het inhaalprogramma 

inderdaad georganiseerd kan worden, benaderd worden met de vraag of hun kind deel kan nemen aan 

het programma dat (hoogstwaarschijnlijk) buiten lestijd aangeboden zal worden insha Allah. 

  

Luizencontrole hulpouders gezocht! 

De luizencontrole na de wintervakantie kan natuurlijk niet plaatsvinden 

In het kader van positief vooruit kijken voor wat betreft de herstart van het fysieke onderwijs: Voor een 

aantal klassen zijn er vaste luizencontrole-hulpouders. Ondanks meerdere oproepen is dit helaas nog niet 

voor alle groepen gerealiseerd. 

Alhamdoulilah zorgt de oudercommissie er iedere keer weer voor dat ook de groepen zonder 

luizencontrole hulpouders gecontroleerd worden door bij te springen. Moge Alle hen en de andere 

hulpouders op school hier rijkelijk voor belonen. 
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Omdat wij geloven dat  twee vaste luizencontrole-ouders per jaargroep goed te realiseren zou moeten 

zij,n doen wij wederom een dringende oproep voor luizencontrole hulpouders voor de volgende groepen: 

 

gr 1: 2 ouders nodig  

gr 2: 2 ouders nodig 

gr 5: 1 ouder nodig 

gr 6: 1 ouder nodig 

gr 7: 2 ouders nodig 

gr 8: 2 ouders nodig 

 

Als luizencontrole hulpouder controleert u de leerlingen van de klas na de schoolvakantie (een aantal 

keer per jaar) op hoofdluis. 

U kunt zich opgeven door een bericht te sturen naar Aicha Tabali of telefonisch aan Lamyae Azaouam 

(administratie). Aanmeldingen zijn ontzettend welkom. Bij voorbaat dank. 

 

Parro  

Zoals u weet zullen wij binnenkort overgaan op Parro als 

communicatiemiddel en zullen wij afscheid nemen van 

SocialSchools. Alhamdoulilah hebben bijna alle ouders hun account 

geactiveerd. Wij wachten de activatie van enkele ouders nog af om 

Social Schools te verlaten en met u te communiceren middels 

Parro. 

 

Inning en begroting ouderbijdrage 

 

Betaling ouderbijdrage 

 

Zoals eerder is bericht, is de hoogte van ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld in samenspraak 

met onze oudercommissie en medezeggenschapsraad. Deze bedraagt 38 euro per leerling. Voor de 

ouders die voorgaand schooljaar te veel hebben betaald, zal het tegoed-bedrag zoals afgesproken 

verrekend worden. 

U vraagt zich mogelijk af waarom de ouderbijdrage nog niet is geïnd. Dit heeft te maken met de activatie 

van Parro. De ouderbijdrage zal insha Allah geïnd worden middels een digitaal inningssysteem genaamd 

Schoolkassa. Schoolkassa is gelinkt aan Parro. Voordat we kunnen innen, dienen alle ouders hun parro-

account geactiveerd te hebben.  Meer info volgt wanneer we overgegaan zijn op Parro. 

 

Begroting 

 

Om de besteding van de ouderbijdrage te begroten, heeft de school in afstemming met de 

oudercommissie een begroting vastgesteld. Natuurlijk is ook de uitvoering van deze activiteiten 

afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot het basisonderwijs. 

Wederom in het kader van positief vooruitkijken geven we u graag zicht op de plannen met betrekkeng tot 

de ouderbijdrage middels onderstaande begroring: 

 

Aantal leerlingen 
Op de schoolreisdatum, naar verwachting 

181 

Budget ouderbijdrage per leerling  38 euro 

Totaal bedrag te besteden € 6.878,00 
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Schoolreisje (28 euro per leerling)  
entree leerlingen en begeleiders, busvervoer, mogelijk hapje/drankje/extraatje 

€ 5.068,00 

Afscheid groep 8 
Ervan uitgaande dat in principe alle leerlingen uiteindelijk in groep 8 komen 

€ 300,00 

Eid feest € 500,00 

Eid cadeau (4 euro per leerling) € 724,00 

Later geplande/bedachte activiteiten/extraatjes leerlingen/ buffer € 286,00 

 

Graag lichten we bij deze de richtlijnen rondom uitgaven van uitjes, activiteiten, extraatjes (bijv. cadeaus) 

en (religieuze) feesten toe. Daarover blijken soms namelijk vragen te leven onder ouders.  

De school ontvangt budgetten voor verschillende kostenposten. Het is voor de school niet toegestaan om 

budgetten voor educatieve doeleinden te besteden voor niet-educatie doeleinden. Niet educatieve uitjes, 

activiteiten, extraatjes en (religieuze) feesten worden bekostigd middels de ouderbijdrage. Om de 

uitgaven van scholen te monitoren, is er een onafhankelijke boekhouder aan basisscholen gekoppeld. 

Bovenstaande begroting geeft de school en de oudercommissie zicht op financiële mogelijkheden en 

wordt meegenomen in het organiseren van activiteiten, feestelijkheden en andere extraatjes. 

De avondvierdaagse is niet opgenomen in bovenstaande begroting. Medaille, een hapje/drankje en 

eventuele andere extraatjes zullen insha Allah worden bekostigd uit het bedrag dat voor deelname aan 

de avondvierdaagse wordt betaald door ouders. 

 

Vanuit onze oudercommissie 

Ondanks de maatregelen rondom Corona, hebben we ons de afgelopen periode alhamdoulilah in kunnen 
zetten binnen en voor de school op verschillende gebieden: 
  
- Bouw! (hulpprogramma technisch lezen) 
- Schoolfruit   
- Schoolbibliotheek 
- Schoolkrant 
- Luizencontroles 
- Pleinwacht 
 
Ook zijn we samen met het team bezig met voorbereiden van activiteiten die nog op de planning staan 
zoals schoolreis, eid el fitr en het avondvierdaagse. 
Als oudercommissie zijn wij ook altijd op zoek naar nieuwe ideeën vanuit de ouders. 
Heeft u een leuk idee om de ouderbetrokkenheid te vergroten of voor een activitieit , wij horen het graag! 
Mail ons dan naar oc3@alamana.nl 
In cha allah zullen we, met de wil van Allah, alle ouders snel weer kunnen verwelkomen in de school. 
 
Wasalaam 3aleikoum, oudercommissie Al Amana Ede-Zuid 
 
Nieuw anasheedlied van meester Ibrahim  

In een nieuw anasheedlied brengt anasheedleerkracht Ibrahim de situatie van weeskinderen wereldwijd 

onder de aandacht. Via onderstaande link komt u op het lied om samen met uw kind te bekijken en te 

beluisteren: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpSnwO0II9M 

 

Vanuit Taalreis logopedie 

 

Vuistregels voor meertalig opvoeden: 

mailto:oc3@alamana.nl
https://www.youtube.com/watch?v=kpSnwO0II9M
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1. Spreek met je kind de taal die je het beste beheerst. Zo leert je kind taal op de juiste manier aan en 
ben je zelf op je gemak.  
2. Bespreek samen met je partner of andere huisgenoten wie welke taal spreekt en waar en wanneer dat 
gebeurt. Zo weet je kind wanneer welke taal wordt gesproken.  
3. Begin je een zin in Taal A, eindig die zin dan ook in Taal A. Verschillende talen door elkaar spreken 
kan verwarrend zijn voor kinderen.  
4. Kinderen leren gemakkelijk meerdere talen naast elkaar. Zorg wel dat je kind veel Nederlands hoort 
voordat hij of zij hier naar school gaat. Dit kan met filmpjes op tv en internet, voorleesuurtjes in de 
bibliotheek of in contact met Nederlandse kennissen.  
Als je deze vuistregels inzet, heeft je kind een goede basis voor meertalige ontwikkeling.  
 
Vanuit de GGD  
Bij ouders leven soms zorgen: ,,Is het wel verstandig om mijn kind nu tijdens de Corona te laten 

onderzoeken door de jeugdgezondheidszorg?”. 

Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM en het landelijke advies om deze onderzoeken weer te 

laten plaatsvinden. Om ongerustheid bij ouders weg te nemen kan het helpen om de tekst uit de bijlage 

‘Info voor de nieuwsbrief Basisonderwijs’ in de nieuwsbrief voor de desbetreffende ouders/verzorgers op 

te nemen. 

 

Vanuit onze voedingsdeskundigen 

Geen chips, snoep of koek meer in de broodtrommel wanneer kinderen straks 

weer fysiek naar school gaan betekent niet dat er niks anders op zit dan twee 

saaie boterhammen met kaas. Heeft u moeite om iets verrassends mee te 

geven voor de lunch? Dan is een lunchbox met vakjes misschien een idee. Vul 

deze bijvoorbeeld met: een volkoren boterham, mueslibol, plakjes ei, een 

(volkoren) wrap, komkommer, paprika, cherrytomaatjes, mango, meloen, 

frambozen, blauwe bessen, noten, rijstewafel of gedroogd fruit. Varieer zoveel 

mogelijk en je kind zal iedere dag benieuwd zijn wat er dit keer in zijn/haar 

trommeltje zit. 

 

Vanuit ons ondersteuningsteam 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een plek waar ouders terecht kunnen voor alle vragen over gezond 
en veilig opgroeien en opvoeden. 

Voor Al Amana locatie Ede Zuid zijn er 2 contactpersonen: 

 

Gerian Verhoeven                                                   Arja van de Ruitenbeek              
Jeugdverpleegkundige                                Schoolmaatschappelijk werker   

06-31997332                                                                 06-46442854 

Gerian.verhoeven@cjgede.nl                                    arja.van.de.ruitenbeek@cjgede.nl 

Daarnaast werken we op de Al Amana intensief samen met PGO+ (Praktische Gezinsondersteuning met 

aansluiting op de identiteit van ouders). Contactpersoon PGO+: 

Nuray Pilavci 
Gezinscoach 
06-30647482 

Neemt u eens een kijkje op de website wat het CJG te bieden heeft.  

Een klein voorbeeld: https://www.cjgede.nl/is/organisatie/187907/cjg-ede 

 

https://www.cjgede.nl/is/organisatie/187907/cjg-ede
https://www.cjgede.nl/is/organisatie/187907/cjg-ede
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1                 Themabijeenkomst Moskee 

LET OP! De datum kan nog veranderen. Bijeenkomst in de Turkse Moskee voor en met moeders (met 
een migrantenachtergrond) over een actueel thema. 

3                 Kr8kidzz Sociale Vaardigheidstraining (6)7-9 

LET OP! Deze cursus is vol. Je kunt je wel inschrijven. Voor sommige kinderen gaat de omgang met 
andere kinderen niet vanzelf. Zij kunnen geholpen worden om keuzes te maken en makkelijker in 
contact te komen met andere kinderen. De Kr8Kidzz training wordt geboden aan kinderen in de leeftijd 
vanaf... Lees meer 

4                 Meiden in Beweging 

LET OP! De datum kan nog veranderen. Deze activiteit is voor jongeren en gaat wel door! Vind jij het 

lastig om voor jezelf op te komen? Je grenzen aan te geven? Zou jij sterker in je schoenen willen 

staan? Dan is ‘Meiden in Beweging’ echt iets voor jou!  

 
In deze tijd van Corona komen er weer hele andere vragen op de gezinnen af. Nu ouders en jongeren 
minder makkelijk in contact komen met elkaar willen we als CJG bereikbaar zijn en tips geven. 
U vindt hiervoor op de site een speciale link https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/opvoeden-en-corona 
Neemt u gerust contact met een van ons op, dan kunnen we bespreken wat we voor u kunnen 
betekenen. 
 
Tot zover… 
Tot zover de 3e nieuwsbrief van dit, wederom, bijzondere schooljaar.  
Denkt u eraan om de laatste vrijdag van de wintervakantie tussen 11.00 uur en 12.30 uur device(s) op te 
halen wanneer u deze vraag heeft neergelegd bij de school? 
Op maandag 4 januari starten wij met het onderwijs op afstand insha Allah. 
 
Wij wensen alle kinderen, ouders en verzorgers een fijne vakantie toe insha’Allah en kijken ernaar uit om 

de leerlingen na de vakantie weer gezond en wel online te zien. 

 

Wa salamoe alaikom,  

Team Al Amana Ede Zuid 

https://www.cjgede.nl/is/product/142695/187907/invis2/themabijeenkomst-moskee
https://www.cjgede.nl/is/product/142695/187907/invis2/themabijeenkomst-moskee
https://www.cjgede.nl/is/product/147125/187907/invis2/kr8kidzz-sociale-vaardigheidstraining-6-7-9
https://www.cjgede.nl/is/product/147125/187907/invis2/kr8kidzz-sociale-vaardigheidstraining-6-7-9
https://www.cjgede.nl/is/product/147125/187907/invis2/kr8kidzz-sociale-vaardigheidstraining-6-7-9
https://www.cjgede.nl/is/product/147376/187907/invis2/meiden-in-beweging
https://www.cjgede.nl/is/product/147376/187907/invis2/meiden-in-beweging
https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/opvoeden-en-corona
https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/opvoeden-en-corona

