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Al Qalam
Basisschool op islamitische grondslag

AL QALAM INFO 21 september
2018
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
24 september:
3 tot 12 oktober:

vanaf 13.00 uur informatiemiddag groep 8
vanaf 14.00 uur informatiemiddag groepen 1 t/m 7
kinderboekenweek ‘Vriendschap’

Informatiemiddag
Aanstaande maandag is de informatiemiddag in alle groepen. U kunt dan een kijkje in de klas
van uw kind nemen en daar krijgt u informatie wat uw kind dit jaar gaat leren. Als u
meerdere kinderen op school heeft mag u zelf de tijd verdelen tussen verschillende groepen.
Alle informatie die gegeven wordt zal ook op het ouderportaal gezet worden.
Groep 8 zal eerder beginnen, namelijk om 13.00 uur. Dan wordt uitgelegd hoe de procedure
in groep 8 richting het voortgezet onderwijs verloopt.
In verband met het beperkte aantal parkeerplaatsen vragen we u zoveel mogelijk op de fiets
te komen. U kunt uw kind natuurlijk zelf mee naar huis nemen na schooltijd, geeft u dit dan
wel door aan de buschauffeur?
Tot slot zou het fijn zijn als u voor de jongste kinderen die nog niet bij ons op school zitten
oppas zoekt.
Gym
Nu we een aantal weken onderweg zijn, wordt het tijd dat alle gymspullen van de kinderen
op orde zijn. Helaas is dit nog niet bij iedereen het geval. In verband met de hygiëne en de
veiligheid van uw kind, verwachten we dat alle kinderen een T-shirt , broek EN gymschoenen
dragen. Deze spullen worden meegenomen in een aparte tas. Het is dus niet de bedoeling
dat uw kind de kleding al aan heeft.
Daarnaast dragen veel kinderen sieraden tijdens de les. Laat deze alstublieft thuis als uw
kind gym heeft. De kinderen mogen geen horloges, kettingen en oorbellen in tijdens het
gymmen.
Met vriendelijke groet,
Juf Naomi
Toestemming gebruik beeldmateriaal
Als u op een computer inlogt in het ouderportaal dan vindt u een formulier waarop u kunt
aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s. Via de
app kan het formulier niet ingevuld worden. We zijn vanuit de wetgeving(AVG) verplicht om
toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal.

Alle ouders die dit formulier al hebben ingevuld, of via de mail hun toestemming hebben
aangegeven, hoeven dit natuurlijk niet nog een keer te doen. Als u eenmaal toestemming
heeft gegeven mag u deze te allen tijde deze weer intrekken.
Wilt u via https://ouders.basisonline.nl/ het formulier invullen?
Peuteropvang
Peuteropvang Heldenbos gaat zich vestigen in een lokaal bij Al Qalam. Na de wintervakantie
in shaa Allah gaan wij starten met het bieden van opvang aan kinderen van 2 jaar en 3
maanden tot 4 jaar. Op de peutergroep wordt gewerkt vanuit een islamitische visie. We
willen de kinderen de islamitische normen en waarden overdragen. Wij starten de dag met
een gebed in de kring en lezen verhalen uit de Qoran. Wij vieren ‘iedul fitr’ en ‘iedul adha’.
Daarnaast besteden we extra aandacht aan Ramadan, de hadj periode en andere belangrijke
islamitische dagen en thema’s.
Wij vinden het belangrijk dat onze peuteropvang een veilige speelplek is voor uw kind.
Wanneer uw kind zich veilig voelt bij de pedagogische medewerkers en de andere kinderen,
dan is er ruimte voor ontwikkeling.
Bij peuteropvang Heldenbos leren wij kinderen samen te spelen, te delen en om te gaan met
de regels van de groep. Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking
van hun gedrag op anderen kennen. Kinderen krijgen hierdoor inzicht in hun eigen gevoelens
en zien ze meerdere reactiemogelijkheden. Zo leren kinderen al vroeg de betekenis van
delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor
jezelf. We bieden de kinderen activiteiten aan die de fantasie en verbeeldingskracht van
kinderen stimuleren. Zo vergroten de kinderen hun vaardigheden en leren ze spelenderwijs,
van en met elkaar. Wij stimuleren de taalontwikkeling van de kinderen en houden daarbij
rekening met hun tweetaligheid. Er zal worden gewerkt met het VVE-programma Piramide.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u een mail sturen naar heldenbos@gmail.com.

