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As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
Woensdag 12 september

school dicht vanwege staking

Start schooljaar
Het was fijn en mooi om te zien hoe alle kinderen afgelopen maandag, weer lekker
opgeladen door de vakantie en vol goede moed, het plein op kwamen.
U heeft in het bericht van Said Boukayouh al kunnen lezen dat ik dit jaar als waarnemend
directeur mag werken. Ik voel mij vereerd dat het bestuur mij dit vertrouwen heeft gegeven.
Ik heb er ontzettend veel zin in. Het is een fantastische uitdaging om na ruim 10 jaar, op Al
Qalam gewerkt te hebben als leerkracht, intern begeleider en MT-lid, een nieuw hoofdstuk
te kunnen starten.
Weet dat mijn deur voor u open staat als u vragen of opmerkingen heeft of iets anders kwijt
wilt.
Inger Huls
Staking
U heeft ongetwijfeld in de media meegekregen dat er een lerarentekort heerst. Ook wij
hebben vorig jaar ervaren dat het steeds lastiger wordt om nieuwe leerkrachten te vinden.
Gelukkig is het ons tot nu toe steeds gelukt om nieuwe leerkrachten aan te nemen als wij dat
nodig hadden. Echter wij vrezen wel voor het moment dat het niet meer gaat lukken. Het
tekort zoals we dat nu kennen zal namelijk alleen maar groter worden. Hierover maken wij
ons grote zorgen. Wij zijn dan ook van mening dat er een structurele oplossing moet komen.
Op dit moment komt het kabinet niet met wezenlijke oplossingen. Daarom zullen de
leerkrachten van Al Qalam op 12 september meedoen aan de estafette staking. Het signaal
moet nu worden afgegeven, wij willen immers goed onderwijs kunnen blijven geven aan uw
kinderen. Nu en in de toekomst!
We hopen dat u als ouders achter het team gaat staan, begrip wil opbrengen voor deze
staking en uw kind(eren) die dag thuis houdt.
Gymrooster
De kinderen vanaf de groepen 3 gymmen in de Mammoet. De gymlessen worden op
donderdag en vrijdag gegeven door juf Naomi. Op woensdag zal meester Robert gym geven
aan de jongens.
De kinderen moeten hun gymspullen meenemen op de volgende dagen:

Jongens van de groepen 6 t/m 8 op woensdag.
Groepen 3 en 4 op donderdag.
Meisjes groepen 6 t/m 8 en de groepen 5 op vrijdag.
Luizencontrole
Aanstaande maandag, 3 september, komen de moeder de kinderen weer controleren op
luizen. Wilt u de kinderen geen gel in het haar doen en zorgen dat ze met makkelijke kapsels
naar school komen? Mocht uw kind onverhoopt luizen hebben dan wordt u gebeld.
Even voorstellen:
Via deze weg stel ik me graag even voor. Ik ben Sana Azdoufal , 25 jaar en ben woonachtig in
Gouda. Twee jaar geleden heb ik mijn LIO-stage op Al Qalam in groep 7 en 8 afgerond. Na
het behalen van mijn diploma heb ik twee jaar op een school Den Haag gewerkt. Hier heb ik
eerst een groep 3 en het jaar erop groep 8 gedraaid.
Verheugd mocht ik afgelopen maandag weer op het schoolplein van Al Qalam starten. Een
moeder die haar zoon voor het eerst naar school bracht vertelde mij dat zij onwijs
zenuwachtig was. Door de rust die op het plein heerste bij zowel leerlingen, ouders als het
team kon zij met een gerust hart naar huis. Ook ik voelde de rust die ik gedurende mijn
afwezigheid heb gemist.
Ik kijk er in shaa Allah naar uit om een succesvol jaar tegemoet te gaan waarin ik samen met
u mijn best zal doen om de kinderen (nog beter) te leren lezen schrijven en rekenen. Mocht
u nog vragen hebben of kennis willen maken, ben ik vijf dagen in de week te vinden in groep
3B.
Mijn deur staat voor u open.
Wassalaam,
Juf Sana
Entreegesprekken
De ouders en kinderen van de groepen 7 en 8 starten dit jaar direct met gesprekken op
school. De uitslag van de entreetoets, die de kinderen eind vorig schooljaar hebben
gemaakt, is namelijk binnen gekomen in de vakantie. Heeft uw kind vorig jaar de entreetoets
gemaakt? Dan krijgt u volgende week een uitnodiging voor een gesprek.
Wij zijn weer trots op hoe onze kinderen hebben gescoord.
Groep 7 Al Qalam:
het landelijk gemiddelde

128,2
121,1

Groep 6 Al Qalam:
het landelijk gemiddelde:

306,5
271,1

Ouderportaal/ toestemming voor foto’s
Wellicht heeft u in het ouderportaal al gezien dat u een formulier kunt invullen waarop u
kunt aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het maken en het gebruik van foto’s
door school van uw kind. Bijvoorbeeld voor op de website, de schoolgids of binnen het
ouderportaal. Het zou fijn zijn als u dat wil invullen.
U kunt ook een mail sturen naar info@al-qalam.nl als u geen toestemming geeft voor het
maken van foto’s.

