
Nieuwsbrief nr. 5 Al Amana Ede Zuid - 30 april 2021

Agenda

3 t/m 7 mei: meivakantie
12 t/m 14 mei: vrij (Fitr-feest)
17 mei: viering Fitr-feest 
17 mei: school tot 12.30 uur
24 mei: vrij (2e Pinksterdag)
week v. 31 mei: start cito toetsen
25 mei: start week van de hijab
21 juni: schoolreis gr 1 t/m 4?
24 juni: schoolreis gr 5 t/m 8?
28 t/m 30 juni: leerl.vrij: studiedagen
1 juli: gevonden voorwerpen:

uitstalling
6 juli: overvliegen
9 juli: nieuwsbrief nr. 6
12 juli: afscheid gr 8

gr 8 laatste schooldag
14 juli: laatste schooldag

12.00 uur zomervak.

 

Terugblik

Diploma’s BOUW!

Verschillende leerlingen uit groep 2 en 3 hebben hard geoefend met BOUW!, 
het intensieve online oefenprogramma technisch lezen. Alle deelnemende 
kinderen hebben stapjes vooruit gemaakt alhamdoulilah. Sommige leerlingen 
kunnen daarom stoppen met BOUW! en hebben een BOUW!-diploma in 
ontvangst kunnen nemen. Blijf allen lekker lezen...niet alleen op school, maar 
ook zeker thuis. Want….lezen is leuk en wordt makkelijker en leuker wanneer 
je regelmatig en veelvuldig zowel in jezelf als hardop leest.

De tweede Grote Rekendag
Onze leerlingen hebben de hersentjes flink gekraakt en daarbij zichtbaar 
genoten tijdens de tweede grote rekendag op 24 maart.



Inzameling Ramadan-voedselpakketten
Het is u eerder bericht, maar dit mooie resultaat mag best nogmaals benadrukt worden:
Met dank aan leerlingen, ouders en team, hebben wij in deze bijzondere maand maar liefst 150 
voedselpakketten samen kunnen stellen voor behoeftige gezinnen, wa alhamdoelilah. Moge het pakket 
hen van nut zijn en moge Allah alle behoeftigen steunen. Amien!

Letterfeest groep 3
Wanneer alle letters van het alfabet zijn geleerd is dat natuurlijk een wel een letterfeestje waard. Dat 
feestje heeft weliswaar niet kunnen plaatsvinden tijdens de periode van thuisonderwijs, maar mooi wel 
daarna! Gefeliciteerd groep 3!



Buitenlesdag
Leren doe je niet alleen op school. Leren doe je juist ook in de buitenlucht.
En daarom deed een aantal groepen dit schooljaar mee met de Nationale Buitenlesdag op 13 april, 
waaraan maar liefst 300.000 kinderen in Nederland hebben deelgenomen.

Groep 8 eindtoets.
In de afgelopen week hebben onze leerlingen van groep 8 de route 8 eindtoets gemaakt. Wat hebben ze 
hard gewerkt! Insha Allah hebben zij ook binnen deze toets kunnen laten zien hoe ver zij zich hebben 
ontwikkeld. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het afscheid van de basisschool van start. De 
leerlingen gaan flink oefenen voor een mooie afscheidsmusical!

Suhur/ontbijt groep 1 t/m 4 
In de ramadan ontbijten de grote mensen heeeeel vroeg. We noemen dat de Suhur. 
Daarom hebben we voor de gezelligheid een ontbijt op school gehouden. Groep 1 t/m 4 heeft hiervan 
genoten en gezellig was het zeker, alhamdoulilah!



Gedichten- en tekeningenwedstrijd  ‘Gezonde School’
Gefeliciteerd Naoufel (groep 2) en Souhaila (groep 5). Jullie zijn de winnaars van de wedstrijd rondom het 
behaalde Vignet Gezonde School.
Op 30 april werd de prijs voor deze kanjers uitgereikt. Via onderstaande links komt u op het verschenen 
nieuwsbericht en het felicitatiefilmpje vanuit wethouder Leon Meijer.

Nieuwsbericht:
https://www.edestad.nl/lokaal/onderwijs/681859/edese-basisschool-al-amana-behaalt-vignet-gezonde-scho
ol

Felicitatiefilmpje wethouder:

https://youtu.be/Z8m7e6AED_Q

https://www.edestad.nl/lokaal/onderwijs/681859/edese-basisschool-al-amana-behaalt-vignet-gezonde-school
https://www.edestad.nl/lokaal/onderwijs/681859/edese-basisschool-al-amana-behaalt-vignet-gezonde-school
https://youtu.be/Z8m7e6AED_Q


Vanuit de leerlingenraad
Hierbij een terugkoppeling van een aantal actuele thema’s vanuit de leerlingenraad. De 
leerlingenraadsleden nemen punten mee vanuit de klassenvergaderingen en bespreken dit met de 
betrokken teamleden in een leerlingenraadvergadering:

● Hygiëne toiletten: Naar aanleiding van dit punt heeft er een intensieve sanitaire reiniging 
plaatsgevonden in de toiletten. De leerlingenraad denkt na hoe de hygiëne nog verder te 
verbeteren

● Een grote zitzak in de klas waar je rustig een boekje kunt lezen of even pauze kunt houden: Hier 
gaan we mee aan de slag!

● Boekenaanbod bibliotheek: De school is bezig met het aanvullen van het boekenaanbod insha 
Allah.

● Reparaties in en om de school: Dit heeft aandacht!

Natuurlijk is er nog veel meer besproken. Mooi om de betrokkenheid van onze leerlingenraadsleden te zien 
en mooi om hun bijdrage te ervaren alhamdoulilah!

Juf Khadija
Juf Khadija is in het eerste deel van het schooljaar met verlof gegaan vanwege haar zwangerschap. Enige 
tijd daarna hebben we juf Khadija alhamdoulilah kunnen feliciteren met de geboorte van haar zoontje.
Juf Khadija heeft er voor gekozen om voorlopig niet te werken na deze gezinsuitbreiding. Mogelijk pakt zij 
in haar toekomst haar werkzaamheden als leerkracht op Al Amana weer op. Wij bedanken juf Khadija voor 
haar inzet en bijdrage aan het onderwijs op de verschillende Al Amana locaties waar zij werkzaam is 
geweest. Aan het eind van het schooljaar wordt een (voorlopig) afscheidsmoment georganiseerd insha 
Allah.

Agenda

Belangrijke data en vrije dagen in de komende periode leest u aan de rechterzijde van de eerste pagina 
van deze nieuwsbrief.

Uitgelicht:

● Let u erop dat de leerlingen op de dag van de fitr-feestviering op school (maandag 17 mei) om 
12.30 uur uit zijn. De spreiding van de eindtijden die we normaal hanteren geldt ook voor deze dag. 
Dat betekent dat de eerste groep leerlingen om 12.00 uur uit is. De volgende groep om 12.15 uur 
en de laatste groep om 12.30 uur.

● Omdat er op dit moment geen luizencontroles worden uitgevoerd op school willen we u vriendelijk 
verzoeken uw kind/kinderen na de meivakantie te controleren op hoofdluis. In geval van 
hoofdluis vragen we u dit zo snel mogelijk door te geven aan de leerkracht van uw kind(eren). Bij 
voorbaat dank!

● Tijdens het overvliegen op dinsdag 6 juli maken de leerlingen kennis met hun nieuwe 
leerkracht in de nieuwe klas. Zo zijn zij voorbereid op de situatie in het nieuwe schooljaar.

● In de agenda ziet u dat de schoolreisjes op 21 juni (gr 1 t/m 4) en op 24 juni (gr 5 t/m 8) staan 
gepland onder voorbehoud. Dit betekent dat deze afhankelijk van de maatregelen wel of niet 
doorgaan. Insha Allah zullen we dit eind mei, op basis van de omstandigheden, besluiten.



Mededelingen, oproepen en overige info

Gymspullen
We zien dat een aantal leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 geregeld de gymspullen niet of niet compleet 
mee heeft op de woensdag, onze gymdag. Bij deze vragen we uw aandacht hiervoor als ouders. Bij 
voorbaat dank.

Begeleiding oudercommissie Suikerfeestviering
Met uitzondering van de pleinwachtmoeders komen ouders in principe de school niet in. Tijdens de 
suikerfeestviering zullen onze gewaardeerde oudercommissieleden per uitzondering wel activiteiten 
begeleiden binnen de school. Met deze hulp en bijdrage vanuit de OC hopen we er voor de kinderen een 
onvergetelijke viering van te maken. Uiteraard zullen de OC-leden zich houden aan de voor 
volwassenen geldende maatregelen binnen school. Dank oudercommissie!

Avondvierdaagse gecanceld
Onlangs heeft de organisatie ons laten weten dat de Avondvierdaagse dit schooljaar niet doorgaat. Insha 
Allah kunnen wij komend schooljaar weer deelnemen.

Inzameling Waterputtenproject
Onze bekende inzamelingsactie loopt door gedurende de maand Ramadan. Wij vragen u dan ook uw 
omgeving op te roepen om te (blijven) doneren voor dit goede doel. Moge Allah een ieder belonen!

Tot slot
Team Al Amana wenst u allen een goede vakantie toe met voldoende (gelegenheid tot bezinning), daar 
waarvoor deze maand onder andere is bedoeld.

Salaam alaikoem,
Team Al Amana Ede Zuid


