
Nieuwsbrief nr. 1 Al Amana Ede Zuid 2021-2022

Ede, 4 september 2021 

Activiteitenkalender

Week van 6 september : Start gym-, godsdienst- en koranlessen

Donderdag 16 september : Schoolreis groep 4 / 5

Maandag 20 september : Schoolreis groep 2 / 3

Dinsdag 21 september : Schoolreis groep 6 t/m 8

Woensdag 22 september : Informatieavond (mogelijk online, info volgt)

Week van 20 september : Start anti-pestproject

Week van 20 september : Kraanwaterdag

Week van 20 september : Ontruimingsoefening (onder voorbehoud)

Maandag 27 september : Studiedag - leerlingen vrij

Woensdag 6 oktober : Start kinderboekenweek

Week van 11 oktober : Startgesprekken gr 1 t/m 8 

Vrijdag 15 oktober : Nieuwsbrief 2

Maandag 18 oktober t/m 
Vrijdag 22 oktober : Herfstvakantie

Maandag 25 oktober : Luizencontrole

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

Afgelopen maandag 30 augustus liepen onze leerlingen de school binnen en zochten zij hun juf of meester, lokaal en hun 
klasgenootjes 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 de sociale omgang, de onderlinge relaties, 
de groepsdynamiek en de gang van zaken in de jaargroep. 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!



Agenda 

Schoolreizen vanaf half september
U bent eerder geïnformeerd over de planning van de schoolreizen voor de groepen 2 t/m 8 binnenkort insha Allah (Zie 
activiteitenkalender hierboven). Dit betreffen doorgeschoven schoolreisjes van eind voorgaand schooljaar. Dit eerste 
schoolreisje wordt bekostigd uit de ouderbijdrage van voorgaand schooljaar 2020-2021. Wij danken alle ouders die de 
ouderbijdrage van voorgaand schooljaar hebben betaald. Helaas hebben we de ouderbijdragen van schooljaar 2020-2021 
van een aantal ouders nog niet ontvangen. Dit brengt de school in een lastig parket aangezien wij de schoolreizen en de 
feesten/activiteiten die hiermee bekostigd worden niet uit de rijksbekostiging voor scholen mogen betalen en de 
ouderbijdrage dus hard nodig hebben om dit leuke uitje te kunnen realiseren. Bij deze dan ook een dringende oproep aan 
alle ouders die het bedrag ondanks herhaaldelijke reminders nog niet hebben voldaan. Gelieve het Parro bericht (van 
voorgaand schooljaar) hierover terug te zoeken en het bedrag zo snel mogelijk over te maken. Wij hopen op uw begrip. Bij 
voorbaat dank!

Aan het eind van het schooljaar staat nog een schoolreisje gepland, ditmaal voor alle groepen 1 t/m 8. Dit laatste 
schoolreisje zal worden bekostigd uit de ouderbijdrage van huidig schooljaar 2021-2022

Startgesprekken - Informatie avond - Moederochtenden
In de activiteitenkalender hierboven leest u wanneer de informatie-avond staat gepland. Tijdens deze avond informeert de 
leerkracht van uw kind u over het onderwijs in de jaargroep van uw kind. Voorgaand schooljaar werd deze informatie-avond 
online gehouden. Wij maken intern nog een besluit over de vorm waarin deze informatie-avond dit schooljaar plaatsvindt 
insha Allah en informeren u hierover uiteraard tijdig.
De startgesprekken vinden plaats in de week van 11 oktober insha Allah. Deze gesprekken werden voorheen 
doelstellingsgesprekken genoemd. De huidige leerkracht bespreekt samen met u waar uw kind staat, wat doelstellingen 
voor dit schooljaar zijn en hoe school en ouders de samen uw kind hierin kunnen begeleiden. Nadere informatie volgt. 
Afhankelijk van de (Covid)maatregelen en eventuele versoepelingen hierin bekijken we of moederochtenden (mogelijk in 
aangepaste vorm) dit schooljaar plaats kunnen vinden. Wanneer deze bijeenkomsten worden georganiseerd wordt u 
uiteraard via een tijdige uitnodiging (over de vorm en de inhoud) geïnformeerd.

Informatie en oproepen

Personeelsbezetting Al Amana Ede Zuid schooljaar 2021-2022
Voor de vakantie bent u grotendeels geïnformeerd over de leerkrachtbezetting en de overige personeelsbezetting dit 
schooljaar. Hieronder ter opfrissing nogmaals de complete personeelsbezetting. We verwachten er samen insha Allah weer 
een mooi schooljaar van te maken.

Groepsbezetting:

Groep 1: Juf Yvie
Groep 2: Juf Esra
Groep 3: Juf Inez
Groep 4: Juf Urmila
Groep 5: Juf Lydia
Groep 6: Juf Aysegul
Groep 7: Juf Kim (maandag, dinsdag, vrijdag) & juf Chaimae (woensdag, donderdag)
Groep 8: Meester Anoep



Overige teamleden/rollen schooljaar 2021-2022:

Betul Sunnetci : Leerkrachtondersteuner
Zeynep Akdeniz : Onderwijsassistente
Hiba Chahbari : Leerkrachtondersteuner & onderbouwcoördinator
Kim Grauwde : Groepsleerkracht (met zwangerschapsverlof)
Amel Andoh : Groepsleerkracht & bovenbouwcoördinator (gedeeltelijk afwezig in verband met ziekte)
Fouad Hamouti : Godsdienstleerkracht
Mohamed El Moussati : Godsdienstleerkracht (koran)
Lamyae Azaoum : Administratief medewerker
Meike Bekar : Intern Begeleider gr 1 t/m 4
Saida Tazouagh : Intern Begeleider gr 5 t/m 8
Aicha Tabali : Schoolleider (& ondersteunend Intern Begeleider)

Waterputten - Ramadaninzameling 2020-2021

Vorig schooljaar hebben we tijdens de Ramadan met leerlingen, ouders en het team een mooi bedrag van 4400 euro 
opgehaald om waterputten te kunnen realiseren voor behoeftigen in andere landen.
Samen met de leerlingenraad is eind schooljaar 2020-2021 een definitieve keuze gemaakt voor de bestemming nadat alle 
kinderen van de school hiervoor hebben gestemd. Op de waterputten zullen naambordjes komen met de naam van onze 
school en de naam van de winnende groep 1, die het grootste geldbedrag had ingezameld.

De 4400 is als volgt besteed:

Waterput 1: Indonesië - 1050 euro - naambordje: Groep 1 2020/2021 Al Amana Ede Zuid

Waterput 2: Somalië - 2600 euro - naambordje:  Al Amana Ede Zuid 2020/2021

Waterput 3: Sri Lanka - 750 euro - naambordje: Al Amana Ede Zuid 2020/2021

Gezonde gewoontes
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. 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.

Algemene hulpouders gezocht
Alhamdoulilah is de school gezegend met een enthousiaste en actieve oudercommissie (OC). 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 Parro bericht te sturen naar Aicha Tabali of door te bellen naar de school.

Luizencommissie-ouders gezocht
De luizencontroles staan na de schoolvakanties gepland. Afgelopen woensdag 1 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 de volgende groepen nog op zoek 
naar ouders:

Groep 1: 2 ouders
Groep 2: 2 ouders
Groep 3: 2 ouders
Groep 6: 1 ouder
Groep 7: 2 ouders
Groep 8: 2 ouders

Voor aanmelding kunt u een Parro bericht sturen naar Aicha Tabali of bellen naar de school. 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, vragen we u dit rapport mee te geven aan uw kind zodat deze bij de 
leerkracht ingeleverd kan worden. 

Kleding kleuters
Omdat het zo en nu dan voorkomt dat er ongelukjes gebeuren in de kleuterklassen, willen wij u vragen kinderkleding die u 
niet meer gebruikt aan de school te schenken. Bij een ongelukje kan een kind dan schone kleren aan krijgen.



Kloppen uw contactgegevens nog?
Het is voor de school belangrijk ouders rechtstreeks en vlot te kunnen bereiken wanneer dat nodig is. 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. U kunt uw contactgegevens zelf online wijzigen en wel als volgt:

NAW gegevens online updaten

● Ga naar: inloggen.parnassys.net
● Log in met uw Parro-inloggegevens
● Ga naar profiel (op uw smartphone) of naar het profiel-icoontje rechtsboven (op een device)
● U kunt uw gegevens hier inzien en eventueel wijzigen middels het potloodicoontje
● Vergeet niet de wijzigingen op te slaan door middel van de betreffende knop onderaan

Privacy- voorkeuren
Graag vernemen wij van alle ouders de privacyvoorkeuren. Zo weten wij bijvoorbeeld of uw kind op de foto mag (voor 
bijvoorbeeld een de nieuwsbrief van de school). De privacyvoorkeuren kunt u eenvoudig vanuit huis instellen of wijzigen. U 
leest hieronder hoe:

Privacy-voorkeuren online doorgeven

● Ga naar Parro (inloggen op Parro is u bekend)
● Ga naar het tabblad instellingen (in de app rechtsonder)
● Ga naar profiel
● Ga naar privacy-voorkeuren: Geeft u per kind de privacy-voorkeuren aan via het potlood achter de naam van uw

kind(eren)
● Vergeet niet de wijzigingen op te slaan door de knop onderaan…

Kind af- of ziekmelden
Gelieve de afwezigheid van uw kind (bijvoorbeeld door ziekte) voor 8.30 uur door te geven door middels de absentiefunctie 
in Parro en de afwezigheid in het daarvoor bestemde tekstvak toe te lichten. Bij voorbaat dank!

Logopedie Taalreis
Logopediste Chaima heeft het afgelopen schooljaar vanuit logopediepraktijk Taalreis logopedie op onze schoollocatie 
verzorgd. Chaima is niet meer werkzaam bij Taalreis. Taalreis is daarom op dit moment druk op zoek naar een goede 
vervangende logopediste, die de logopediewerkzaamheden op de schoollocatie kan voortzetten. Taalreis heeft ons te 
kennen gegeven betreffende ouders hierover tijdig te hebben geïnformeerd. Wij hopen dat deze logopedievoorziening op 
de schoollocatie spoedig voortgezet kan worden insha Allah.

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022
Onderaan deze nieuwsbrief treft u (nogmaals) een overzicht van de vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar insha 
Allah.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Wa salamoe alaikom,
Team Al Amana Ede Zuid



Vakantie en vrije dagen Al Amana Ede Zuid 2021-2022 - blad 1

Zie volgende pagina voor vervolg

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: lln 

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

9 28 02 Voorjaarsvakantie

10 07 03



Vakantie en vrije dagen Al Amana Ede Zuid 2021-2022 - blad 2

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

Suikerfeestvieri

ng 

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 naar 

school

Offerfeest 

vakantie

Offerfeest 

vakantie

28 11 07 zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie


