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Al Qalam
Basisschool op islamitische grondslag

AL QALAM INFO 28 september
2018
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
3 tot 12 oktober:
22 tot 26 oktober:

kinderboekenweek ‘Vriendschap’
herfstvakantie

Informatiemiddag
Wat fijn dat u afgelopen maandag in zulke groten getale naar de informatiebijeenkomst bent
gekomen. Het is fijn om te zien dat u als ouder zo betrokken bent bij uw kind(eren). Een
goede samenwerking tussen school en ouders is ontzettend belangrijk voor zowel het
welbevinden van uw kind als het leren.
E-mailadres Peuteropvang
In de nieuwsbrief van vorige week heeft u kunnen lezen dat peuteropvang Heldenbos zich
gaat vestigen bij Al Qalam. Per abuis stond een incompleet e-mailadres vermeld. Het juiste
e-mailadres van de peuteropvang is: heldenbospo@gmail.com
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook direct een folder over de peuteropvang
Gevonden voorwerpen
Bij de ingang (aan de pleinkant) staat een kapstok. Daar hangen de gevonden voorwerpen.
De kapstok is nu al, na een maand, helemaal gevuld. De spullen zullen tot de herfstvakantie
bewaard worden en daarna aan een goed doel worden gegeven. Mist u spullen? Kom rustig
even kijken.
Gescheiden afval
We vinden het als school belangrijk dat we goed omgaan met de natuur en het milieu. Ook
willen we de kinderen graag bijbrengen dat zij zuinig moeten zijn op onze aarde. Vandaar dat
we dit jaar meer aandacht zullen schenken aan het scheiden van afval. We zijn een grote
school, met daardoor veel afval. Het restafval willen we verminderen. Alle groepen hebben
een bak gekregen voor oud papier. De komende periode zullen we dus de nodige aandacht
besteden aan het scheiden van papieren afval.

Studiedagen.
U heeft in de schoolgids al kunnen lezen wanneer de studiedag gepland zijn dit schooljaar.
Hierbij nogmaals alle data:
2-11-2018
10-12-2018
18-02-2019
28-03-2019
De kinderen zijn op studiedagen vrij! Het personeel zal dan aan de slag gaan met
professionalisering,
Contactmomenten met ouders
Vorig jaar hebben veel ouders aangegeven dat ze tijdens het kennismakingsgesprek liever
willen weten hoe hun kind het doet op school. Welke cijfers haalt het? Luistert het kind
goed? Maakt mijn kind het huiswerk wel?
Vanwege die behoefte hebben we dit jaar besloten om geen kennismakingsgesprekken meer
te doen, maar voortgangsgesprekken. Deze zogenaamde voortgangsgesprekken zijn in
november. Dan heeft de leerkracht voldoende cijfers van uw kind kunnen verzamelen en een
goed beeld over uw kind kunnen vormen.
De voortgangsgesprekken voor de groepen 1 t/m 7 zijn gepland op 20 november. U kunt zich
daar te zijner tijd voor inschrijven.

