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Activiteitenkalender   

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie 

Woensdag 3 maart 
 

Start afname cito-toetsen groep 3 t/m 7 (afronden cito-toetsen groep 8) 
Start communicatie via Parro - Laatste week Social Schools actief. 
Geen luizencontrole - Uit te voeren door ouders thuis 

Woensdag 10 maart Normeringsonderzoek groep 8 

Vanaf maandag 8 maart Communicatie geheel via Parro. Social Schools niet meer actief 

Vrijdag 19 maart Nationale pannenkoekendag: Corona-proof versie 

Week van 22 maart Gr 1 t/m 7 Sidi-Po: Snelle screening meer- en hoogbegaafdheid 

Woensdag 24 maart  Grote rekendag 2 

Week van 29 maart Gr 3 t/m 8 Afname ZIEN! Sociaal Emotioneel Ontwikkelvolgsysteem 

Dinsdag 30 maart Start Verlengde Schooldag groep 7 

Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april Leerlingen vrij: 
Vrijdag 2 april - Studiedag 
Maandag 5 april -  Tweede Paasdag 

Week van 12 april Leerlingenraad bijeenkomst 3 

Donderdag 15 april Ramadanopening 

Vrijdag 23 april Koningsspelen - Onder voorbehoud 

Week van 19 april Start afname screeningsinstrument Beginnende Geletterdheid groep 2 

Dinsdag 27 april Leerlingen vrij: Koningsdag 

Woensdag 28 & Donderdag 29 april Route 8 - eindtoets groep 8 

Donderdag 29 april Groep 1 t/m 5 Suhur - onder voorbehoud 
Groep 6 t/m 8 Iftar - onder voorbehoud  

Vrijdag 30 april Nieuwsbrief 5 

Maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei Meivakantie 

Woensdag 12 mei t/m vrijdag 14 mei Leerlingen vrij - Fitrfeest (Suikerfeest) 

Maandag 17 mei Fitr-feest (Suikerfeest) viering op school 
Leerlingen 12.30 uur vrij 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), assalamoe alaikom, 

  

De eerste helft van dit bijzondere schooljaar hebben we alweer achter ons gelaten. De voorjaarsvakantie 

staat weer voor de deur, een welkom weekje rust om van alle inspanningen bij te komen.  

Bijgaand nieuwsbrief nummer 4. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, stel die dan gerust. 

 

Veel leesplezier! 

 

Terugblik 

 

Onze kanjers 

Wat een kanjers, uw kinderen, onze leerlingen Allahuma Barek. Wat hebben ze 

hard gewerkt in de afgelopen periode en wat zijn ze flexibel. Moge Allah hen 

beschermen en hen steunen in hun ontdekkingstocht naar volwassenheid. Amien. 

Om dit te benadrukken en omdat we zo blij zijn dat we weer fysiek op school zijn, 

zijn de leerlingen de laatste vrijdag voor de vakantie verrast met een kleine 

traktatie. Want ook op een ‘gezonde school’ kun je op bijzondere momenten 

‘snoepen’. 

In groep 8 is op deze vrijdag een waar ‘kraak de code’ 

circuit uitgezet waar de kinderen fanatiek deelnamen aan 

hersenkrakers. Wie goed opgelet had bij de instructies van 

de laatste tijd had mogelijk een streepje voor! 

 

Dank ouders! 

De inzet, veerkracht en flexibiliteit van onze ouders, in het 

bijzonder tijdens de periode van thuisonderwijs, verdient een groot compliment. Wij 

willen u via deze weg enorm bedanken voor uw inzet. Zonder u was dit niet 

mogelijk was geweest. De komende periode brengt mogelijk nieuwe uitdagingen 

met zich mee. Insha Allah kunnen wij onze kinderen optimaal blijven stimuleren en begeleiden. 

 

Vanuit onze leerlingenraad 

Ouassim gr 7: “We hebben de vorige keer, tijdens de tweede bijeenkomst, gesproken over het 

thuisonderwijs, besproken wat goed ging en tips bedacht voor de juffen tijdens het thuisonderwijs. Ik hoop 

de komende tijd in de leerlingenraad mijn zelfstandigheid te vergroten, te ervaren hoe het is om voor de 

klas te stemmen en te leren presenteren voor mensen.” 

 

Vignet gezonde school 

Trots ging een aantal leerlingen van de leerlingenraad op vrijdag 

19 februari de klassen rond om het nieuws in alle klassen te 

vertellen. Wij behoren officieel tot de gezonde scholen in 

Nederland, wa Alhamdoelilah. Het vignet-bordje, drie jaar geldig, 

hangt in de binnenkomsthal. 

 

Inhaalprogramma: Bijles 

Afgelopen zaterdag 13 februari, direct na de opstart van fysiek 

onderwijs, is het inhaalprogramma van start gegaan. 

Alhamdoulilah hebben wij dit programma veilig en conform de 

richtlijnen op kunnen zetten. Een aantal ‘geselecteerde’ 

leerlingen (die voor het inhaalprogramma op basis van de eerste lockdown in aanmerking kwamen) werkt 
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op zaterdagochtenden op de schoollocatie aan geselecteerde onderdelen. Het inhaalprogramma wordt 

verzorgd door een bijlesinstituut met enthousiaste begeleiders wa alhamdoelilah.  

Aanvullende subsidies naar aanleiding van deze lockdown zijn er nog niet, maar zijn wel te verwachten. 

Wij wachten dit af en informeren u natuurlijk wanneer er nieuwe mogelijkheden zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

Parro 

In de week van 1 maart stappen we over van Social Schools naar Parro als communicatiemiddel tussen 

ouders en school. 

Alhamdoulilah hebben BIJNA alle ouders het Parro-account geactiveerd. Het is natuurlijk de bedoeling 

dat ALLE ouders het account hebben geactiveerd. 

Controleert u of uw account actief is? Mocht dat niet het geval zijn: Gelieve uw account zo snel mogelijk 

te activeren. U mist anders belangrijke informatie en andere berichten vanuit school.  

Zie hiervoor het activeringsbericht voor Parro dat u herhaaldelijk heeft ontvangen. 

In de week van 1 maart is de laatste week dat Social Schools nog actief is. Na die week wordt Social 

Schools gedeactiveerd insha Allah. 

 

Cito-toets afname groep 1 t/m 7 vanaf woensdag 3 maart 

Onze achtste groepers zijn bijna klaar met alle cito toetsen. De laatste toetsen worden na de 
voorjaarsvakantie afgenomen. 

Voor de groepen 1 t/m 7 starten we op woensdag 3 maart met de afnames. Het toetsen duurt ongeveer 
twee weken. Houd u daarbij rekening met een uitloop. De toetsresultaten helpen ons inzicht te krijgen in 
waar onze leerlingen staan en wat zij nodig hebben. Zeker na de periode van thuisonderwijs is het 
belangrijk om aan te sluiten bij de leerlingen in ons aanbod. Na de afname informeren wij u uiteraard over 
de resultaten van uw kind(eren). 

Vroeg naar bed en een mooie dua van u als ouders behoren wat ons betreft tot een goede voorbereiding. 

 

Nationale pannenkoekendag vrijdag 19 maart 

Insha Allah zullen wij weer van de partij zijn op de Nationale Pannenkoekendag van vrijdag 19 maart. We 
maken er insha Allah weer een creatieve, gezellige en leuke dag van. We zullen anders dan de traditie 
werken aan versiering en decoratie voor een verzorgingstehuis. Natuurlijk zullen zij een kaartje met een 
boodschap/tekst vanuit onze leerlingen ook zeer waarderen. We zorgen als school daarnaast voor de 
ingrediënten om pannenkoeken te bakken. Op het verzorgingstehuis worden die namelijk zelf door 
personeel en mogelijk bewoners gebakken. Zo krijgt ook in deze periode van Corona het belang en de 
waarde van ‘de zorg voor je medemens’ speciaal de aandacht. 

 

Sidi-PO: Snelle screening meer- en hoogbegaafdheid gr 1 t/m 7 - week van 22 maart 

Wij hebben dit schooljaar het aanbod aan (vermoedelijk) meer- en hoogbegaafde kinderen uitgebreid. We 
compacten de reguliere leerstof en verrijken deze met verbreding en verdiepingsopdrachten. 

Omdat niet alle hoogbegaafde leerlingen dit op dezelfde manier uiten en meer- en hoogbegaafde 
leerlingen niet altijd herkend worden, zetten wij een snelle screening in: De leerkracht vult per leerling een 
vragenlijst in, waarvan de uitkomst aangeeft of het kind (volgens de ingevulde lijst) mogelijk meer- of 
hoogbegaafd is. Dit instrument is voor de leerkrachten puur een extra hulpmiddel. 
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ZIEN! week van 29 maart 

In het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen nemen we twee keer per jaar ZIEN! 

af bij de leerlingen van groep 3 t/m 8. ZIEN! is een sociaal-emotioneel ontwikkel volgsysteem 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. Voor groep 3 t/m 5 wordt alleen een leerkracht-vragenlijst ingevuld. Voor groep 6 t/m 

8 wordt zowel een leerling-vragenlijst als een leerkracht-vragenlijst ingevuld.  

 

De maand Ramadan 

We hebben ongeveer twee maanden te gaan, voordat we de Ramadan mogen 

verwelkomen in sha’Allah. Moge Allah ons deze gezegende maand laten meemaken 

(Allahoema Ballighnaa ramandaan).  

Tip: Om de leerlingen voor te bereiden op deze gezegende maand, kunt u - als u dat 

leuk vindt - thuis alvast een aftelkalender maken en gezamenlijk nadenken over de 

doelen die elk gezinslid wenst te behalen in deze maand. Veel succes en plezier 

toegewenst! 

 

Cito Screeningsinstrument beginnende geletterdheid groep 2- start week van 19 april 

Vanaf 19 april staat de toets voor beginnene geletterdheid (gr 2) voor de 

tweede keer dit schooljaar gepland. 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. 

 

Mededelingen, oproepen en overige info 

 

Ouderbijdrage 

De inning van de ouderbijdrage zal op een andere manier plaatsvinden dan voorheen. Hiervoor dienen 

een aantal keuzes gemaakt te worden  in afstemming met onze oudercommissie. Wij informeren u zo 

snel mogelijk insha Allah. 

 

Gymlessen 

Ook naar de gymlessen hebben we opnieuw gekeken. Bewegen heeft een zeer belangrijke functie in de 

algehele ontwikkeling van een kind. Omdat een vakleerkracht gym geen afstand kan behouden tot de 

leerlingen dienen we hier voorlopig wel de richtlijn aan te houden dat vakleerkrachten in een beperkt 

aantal klassen les kunnen geven en kinderen uit verschillende klassen niet gemixt worden. Dit 

meenemende zijn we tot het volgende gekomen. 

 

- Groep 1 krijgt wekelijks gymles met de eigen groep van de eigen juf ondersteund door een 

onderwijsassistent.  

- Groep 2 krijgt wekelijks gymles met de eigen groep van de eigen juf ondersteund door een 

onderwijsassistent.  

- Groep 3 krijgt wekelijks gymles op de bekende dag en tijd van de eigen vakleerkracht  

- Groep 4 krijgt wekelijks gymles op de bekende dag en tijd van de eigen vakleerkracht 

 

Bovenstaande gymlessen vinden net als voorheen op de woensdag plaats. 

In groep 5 t/m 8 wordt er normaalgesproken groepsoverstijgend gegymd. Daarnaast mogen de 

vakleerkrachten maar in een beperkt aantal groepen gymles geven. Voorlopig kunnen wij daarom de 

gymlessen van de hogere groepen nog niet opstarten. Buiten gymmen is mogelijk een oplossing. De 
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weersomstandigheden laten dit nog niet goed toe. Later in het jaar zal buitengym mogelijk een oplossing 

bieden. Wij houden u op de hoogte insha Allah. 

 

Koranlessen 

De Koranlessen hebben nog niet in alle klassen kunnen plaatsvinden vanwege de aanpassingen in 

verband met veiligheid. Omdat de koranlessen een belangrijk onderdeel zijn binnen het aanbod 

godsdienst, hebben wij nogmaals de mogelijkheden verkend om het volle programma te kunnen bieden. 

Na overleg met de GGD, de koran leerkracht en het team zijn wij tot de conclusie gekomen dat we koran 

veilig fysiek en binnen de richtlijnen kunnen aanbieden wa alhamdoulilah. 

Meester Moussati zal na de vakantie koranlessen geven op de gebruikelijke manier: Van groep 1 t/m 3 in 

de klassen waarbij (zoals al gebeurt) goed geventileerd worden in de klassen en meester Moussati ten 

alle tijden afstand houdt tot de leerlingen. De leerkracht blijft aanwezig in de groep om dit te helpen aan te 

sturen. De leerlingen uit groep 4 t/m 8,  die individueel overhoord worden, worden op afstand overhoord 

waarbij er goed geventileerd wordt in de ruimte. 

Moge Allah de gezondheid van meester Moussati en die van onze leerlingen beschermen. Amien 

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een fijne vakantie toe in sha’Allah!, 

Wa salamoe alaikom,  

 

Team Al Amana Ede Zuid 


