
Nieuwsbrief 6 Al Amana Ede Zuid - 10 juli 2021

Activiteitenkalender

Maandag 12-07: Afscheid groep 8 
Woensdag 14-07: Laatste schooldag, leerlingen 12.00 uur vrij
Donderdag 15-07 en vrijdag 16-07: Studiedagen team: afronding/voorbereiding schooljaar
Vrijdag 17-07 t/m zondag 29-08: Zomervakantie
Maandag 30-08: Eerste schooldag
Woensdag 01-09: Luizencontrole (onder voorbehoud)
Maandag 20-09: Schoolreis groep 2/3
Dinsdag 21-09: Schoolreis groep 6/7/8
Woensdag 22-09: Informatie-avond & start Prima anti-pestproject
Maandag 27-09: Studiedag - leerlingen vrij
Donderdag 30-09: Schoolreis groep  4/5
Woensdag 06-10: Start kinderboekenweek
Week van 11-10: Doelstellingsgesprekken gr 1 t/m 8
Week van 18-10: Herfstvakantie

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

Het aftellen naar de zomervakantie is begonnen. 
Afgelopen schooljaar is er hard gewerkt door kinderen, ouders en teamleden en was voor de tweede keer op rij een 
bijzondere periode alhamdoelilah. 
De ouders van onze leerlingen hebben ook dit schooljaar een grote rol hebben gehad in het onderwijs. De manier waarop 
zij het thuisonderwijs hebben opgepakt was opnieuw bewonderenswaardig.
Ondanks nogmaals een periode van thuisonderwijs en een heropstart van fysiek onderwijs met redelijk wat stricte 
maatregelen hebben leerlingen, team en ouders samen mooie stappen kunnen zetten. Met trots kijken we naar waar onze 
leerlingen staan wa alhamdoulilah.
Onze dank gaat daarnaast uit naar de ouders van de oudercommissie, de MR en naar alle (vaste) vrijwilligers. Uiteraard 
bedanken wij ook alle andere ouders die een bijdrage hebben geleverd aan de school. 

Wij wensen u allen een mooie en fijne vakantie toe. Hierna op naar schooljaar 2021-2022 insha Allah!
Veel leesplezier!

Terugblik

Verkeersexamen groep 7 / 8
Verkeersborden, voorrangsregels en nog veel meer. Allemaal belangrijk om je wegwijs en veilig in het verkeer te bewegen. 
Daarom hebben de leerlingen van groep 7 en 8 zich voorbereid op het landelijke theoretische verkeersexamen en dit ook 
afgelegd. Wij feliciteren alle leerlingen die het theoretisch examen hebben behaald!

Picknick groep 1 / 2: Afsluiting thema zomer 



‘De week van de Hijab’: Challenges, gastlessen en andere activiteiten

Fitr-feest (suikerfeest)



Agenda 

Musical en afscheid groep 8
Op woensdag 7 juli vonden de musicalopnames plaats in de gymzaal. 
Geschminkt, met attributen, met een filmachtergrond en vol in hun rol gingen de groep 8 leerlingen er helemaal voor. Op 
maandag 12 juli, de afscheidsdag van groep 8, bekijken we insha Allah de musicalfilm met alle klassen. De opnames 
beloven een spectaculaire film. De ouders van groep 8 zullen de film natuurlijk ook te zien krijgen (via een link of usb insha 
Allah).

Woensdag 14 juli 12.00 uur Zomervakantie leerlingen!
Alle kinderen zijn aanstaande woensdag om 12.00 uur vrij om van een welverdiende zomervakantie te genieten insha Allah 
(geen gespreide eindtijden).

Vooruitblik

Formatie nieuwe schooljaar
Alhamdoulilah is de leerkrachtindeling voor schooljaar 2021-2022 grotendeels vastgesteld. Zie hiervoor onderstaande tabel. 
Na de tabel leest u aanvullende informatie met betrekking tot de leerkrachtbezettig en de overige personeelsbezetting 
binnen de school. 
Onze leerlingen hebben wij nog niet kunnen informeren over deze indeling. U kunt deze thuis met uw kind bespreken. De 
leerkrachten zullen maandag volgende week insha Allah hetzelfde doen. 



● Juf Lydia van Zanten heeft dit schooljaar in verschillende groepen les gegeven. Een groot deel van het schooljaar 
heeft zij, met ingang van het zwangerschapsverlof van juf Chaimae, 2 dagen per week lesgegeven in groep 5 en 
daarmee juf Kim Grauwde aangevuld. Juf Kim Grauwde gaf dit schooljaar 3 dagen per week les in groep 5. Met 
ingang van de zomervakantie zal juf Kim Grauwde met zwangerschapsverlof gaan. Juf Lydia zal met ingang van 
het nieuwe schooljaar volledig, dus 5 dagen per week, in groep 5 staan. Zij is daar helemaal klaar voor en heeft er 
zin in! Juf Kim Grauwde wensen wij een fijn zwangerschapsverlof toe.

● Juf Chaimae Bentayeb is dit schooljaar een gedeelte met verlof geweest vanwege de geboorte van haar jongste 
dochter, maar heeft inmiddels haar werkzaamheden op Al Amana weer opgepakt. Juf Chaimae zal juf Kim Gerdsen 
in het nieuwe schooljaar 2 dagen in de week aanvullen in groep 7. Juf Kim Gerdsen zal insha Allah 3 dagen 
lesgeven in groep 7. Wat ons betreft is dit een perfecte combinatie voor gedegen, goed onderwijs in een belangrijke 
jaargroep insha Allah.

● Juf Amel Andoh is niet opgenomen in de tabel. Juf Amel is nog ziek en is gestart met reïntegratie. Dat wil zeggen 
dat juf Amel stap voor stap al naar gelang haar mogelijkheden werkuren en werkzaamheden op school op zal 
pakken en uit zal breiden insha Allah. We wensen juf Amel een soepele en voorspoedige reïntegratie toe insha 
Allah.

● Juf Ellen Koevoet ontbreekt in bovenstaande tabel. Onlangs is er onverwachts een aantrekkelijke mogelijkheid op 
Juf Ellen haar pad gekomen. Ondanks dat juf Ellen met veel passie en plezier les heeft gegeven bij ons op school 
kiest juf Ellen voor een nieuwe baan met minder, beter gezegd minimale reisafstand. Wij respecteren deze keus 
van juf Ellen, willen haar enorm bedanken voor de afgelopen jaren en wensen haar alle goeds toe op de nieuwe 
school.

● Groep 8 vacant: Zoals u ziet hebben wij de plek van juf Ellen in groep 8 nog niet ‘ingevuld’ met een leerkracht. Wij 
zijn hier op dit moment nog druk mee bezig. Groep 8 is een belangrijk schooljaar. Onze groep 8 leerlingen 
verdienen het beste onderwijs. Wij willen de leerkrachtbezetting dan ook naar volledige tevredenheid en vol 
vertrouwen afronden. Insha Allah kunnen wij u ook hierover op korte termijn informeren.

● Juf Hiba Chahbari heten wij in het nieuwe schooljaar weer welkom bij ons op school na de verlofperiode in 
verband met de geboorte van haar dochtertje wa alhamdoulilah. Zij zal haar werkzaamheden als 
leerkrachtondersteuner en als (onderbouw)coördinator voortzetten.

● Intern Begeleider Cheraine Zschuschen heeft zich dit schooljaar enorm ingezet met haar IB-werkzaamheden. Zij 
verving intern begeleider Meike Bekar het eerste deel van het schooljaar tijdens haar zwangerschapsverlof en 
vervolgens tijdens haar ouderschapsverlof. Cheraine gaat na dit schooljaar een nieuwe uitdaging aan die perfect 
past bij haar orthopedagogische achtergrond. Wij bedanken juf Cheraine voor haar enorme inzet en wensen haar 
het allerbeste voor de toekomst.

● Saida Tazouagh verwelkomen wij met ingang van het nieuwe schooljaar als nieuwe, jonge, ambitieuze intern 
begeleider (bovenbouw) bij ons op school. Saida heeft de afgelopen jaren als intern begeleider op een Islamitische 
basisschool elders gewerkt en ziet in Al Amana Ede Zuid een passende werkplek om vanuit een duidelijke visie op 
onderwijs een bijdrage te leveren aan de kwaliteitszorg.

Overige teamleden/rollen schooljaar 2021-2022

Betul Sunnetci : Leerkrachtondersteuner
Zeynep Akdeniz : Onderwijsassistente
Meike Bekar : Intern Begeleider onderbouw
Lamyae Azaoum : Administratief medewerker
Fouad Hamouti : Godsdienstleerkracht
Mohamed El Moussati : Godsdienstleerkracht: koran
Aicha Tabali : Schoolleider (/Intern Begeleider)



Mededelingen, oproepen en overige info

Ouderbijdrage
Dank aan alle ouders die de ouderbijdragen reeds hebben betaald.
De ouderbijdrage is door een deel van de ouders ondanks herhaaldelijke berichten nog niet betaald. Het schoolreisje, dat 
doorgeschoven is naar het begin van het nieuwe schooljaar, zullen we daarmee bekostigen. Ook worden de kosten van 
eerdere feesten bekostigd uit de ouderbijdrage. Daarom nogmaals het vriendelijke verzoek aan ouders om deze alsnog 
over te maken. Ziet u daarvoor de herhaald verstuurde parro-berichten. We hopen op uw medewerking en begrip.

Luizencommissie-ouders gezocht
De luizencontroles staan in het nieuwe schooljaar onder voorbehoud na de schoolvakanties gepland (Of deze 
daadwerkelijk worden uitgevoerd is afhankelijk van de richtlijnen tzt). We bedanken alle OC-ouders en andere hulpouders, 
die zich hier de afgelopen tijd voor hebben ingezet. Omdat we idealiter 2 ouders per klas zien voor de luizencontrole zijn we 
nog op zoek naar ouders voor de groepen 1, 2, 5 en 6.
Wilt en kunt u zich aanmelden als luizenouder voor één van bovenstaande groepen (waar uw kind in zit)? U kunt hiervoor 
een Parro bericht te sturen naar Aicha Tabali. Hartelijk dank alvast.

Hulpouders - algemeen
Wij hopen in de loop van het nieuwe schooljaar weer ouders te kunnen ontvangen. Daarbij zijn wij afhankelijk van wat 
binnen de landelijke richtlijnen voor basisscholen mogelijk is. Alhamdoulilah is de school gezegend met een enthousiaste 
en actieve oudercommissie. Ook wanneer u geen lid bent van de OC kunt u, wanneer det maatregelen dit weer toelaten, 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 het nieuwe schooljaar op zoek naar algemene hulpouders die willen helpen bij de voorbereiding en de uitvoer 
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 uitvoer van activiteiten nodig is.
U kunt zich aanmelden door een Parro bericht bericht te sturen naar Aicha Tabali. 

Ambities Al Amana Ede Zuid
Wij werken vanuit onze ambitie hard om gedegen en goed onderwijs te verzorgen en vragen hiermee grote inspanningen 
van het team. Terugblikkend op het afgelopen jaar kunnen we zeggen dat wij masha Allah een bijzonder team hebben. Zij 
denken in mogelijkheden en kansen en zorgen ervoor dat de leerlingen de beste versie van henzelf kunnen zijn en worden.
Met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht hebben wij als team het afgelopen schooljaar geëvalueerd. Vervolgens 
hebben wij onze nieuw ambities vastgesteld voor het nieuwe schooljaar, waar we hard mee aan de slag gaan. Onze 
ambities zijn:

● Doorontwikkeling van onze onderwijsstructuur waardoor leerlingen nog meer eigenaar worden van hun eigen 
leerproces en ruimte krijgen om te (leren) kiezen, plannen en organiseren. Daarmee sluiten we insha Allah aan op 
de 21e eeuwse vaardigheden.

● Doorontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijsaanbod in begrijpend lezen en woordenschat en daarmee het 
niveau en de vaardigheid van onze leerlingen hierbij

● Verdere versterking van het extra aanbod en de extra begeleiding van kinderen die meer of ander aanbod naast 
het basisaanbod behoeven, dit op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied.

● Borging van onderwijsaanbod en activiteiten omtrent identiteitsontwikkeling (waaronder de religieuze identiteit)



Versoepelingen en veranderingen
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen wij weer vaste schooltijden aanhouden en worden geen gespreide eindtijden 
meer gehanteerd. Op maandag t/m donderdag starten we om 8.30 uur en eindigt de schooldag voor alle leerlingen om 
15.00 uur. Op vrijdag eindigt de schooldag om 12.00 uur.
De versoepelingen maken klasoverstijgende activiteiten en het gemengd buiten spelen weer mogelijk insha Allah.
Ouders kunnen vooralsnog de school niet in bij het wegbrengen van de kinderen. Voor leerlingen die na de zomervakantie 
voor het eerste naar school gaan (in groep 1) maken wij hierbij de allereerste schooldag een uitzondering.
Onlangs is verder besloten dat verkouden kinderen t/m 12 jaar zonder andere klachten niet meer thuis hoeven te blijven.
Het kabinet besluit op 13 augustus over de corona-maatregelen na de zomer. In geval van wijzigingen die invloed hebben 
op het onderwijs brengen we u uiteraard op de hoogte.

Zomerdip leesonderwijs
De zomerdip is een bekend fenomeen in het leesonderwijs. Als er tijdens de vakantie niet gelezen wordt, gaan de kinderen 
vaak in vaardigheid en snelheid achteruit. Voor ouders die hier thuis graag wat aan willen doen volgende sites met tips:

● https://www.squla.nl/zomerdip-5-tips
● http://www.klasvanjuflinda.nl/leren/letters-en-lezen/14768/7-tips-om-de-zomer-leesdip-tegen-te-gaan/

Naast deze tips is er ook een app die u kunt downloaden, zodat uw kind online boeken kan lezen, de vakantiebieb! U krijgt 
50 boeken cadeau. Gratis dus. 

1. Download de app. 
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
2. Installeer de app.
3. Maak een account aan. 
4. Klik aan ''ik ben lid van de bibliotheek''
5. Laat uw kind boeken kiezen. Hiermee wordt het leesplezier vergroot.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

In de bijlage (laatste pagina van deze nieuwsbrief) treft u een overzicht van vakanties en vrije dagen.

Insha Allah bent u met deze nieuwsbrief voldoende geïnformeerd en voorbereid op de start van het nieuwe schooljaar

Salaam alaikoem,
Team Al Amana Ede Zuid

https://www.squla.nl/zomerdip-5-tips
http://www.klasvanjuflinda.nl/leren/letters-en-lezen/14768/7-tips-om-de-zomer-leesdip-tegen-te-gaan/
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html


Week

Datum 

eerste dag 

van de week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

35 30 08 Eerste schooldag

36 06 09

37 13 09

38 20 09

39 27 09

Studiedag:

Leerlingen vrij

40 04 10

41 11 10

42 18 10 Herfstvakantie

43 25 10

44 01 11

45 08 11 Studiedag

46 15 11

47 22 11

48 29 11

49 06 12

50 13 12

51 20 12

52 27 12 Wintervakantie

1 03 01 Wintervakantie

2 10 01

3 17 01

4 24 01

5 31 01

6 07 02

Studiedag

Leerlingen vrij

7 14 02

8 21 02

Zie volgende pagina

Bijlage: Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022



9 28 02 Voorjaarsvakantie

10 07 03

11 14 03

12 21 03

13 28 03

14 04 04

15 11 04

Studiedag team

Leerlingen vrij

(Goede Vrijdag)

16 18 04 2e Paasdag

17 25 04 Meivakantie (incl.Koningsdag wo 27 april)

18 02 05 Meivakantie (Incl. Suikerfeest ma/di 2 / 3 mei & bevrijdingsdag 5 mei)

19 09 05

Suikerfeestviering 

lln 12.30 uur vrij

20 16 05

21 23 05 Hemelvaartsdag

Studiedag:

Leerlingen vrij

22 30 05

23 06 06

Tweede 

Pinksterdag

24 13 06

25 20 06 Studiedag Studiedag 

26 27 06

28 04 07

Laatste 

schooldag

leerlingen tot 

12.00 uur

Offerfeest 

vakantie

Offerfeest 

vakantie

28 11 07 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie


