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AL QALAM INFO 2 november
2018
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
woensdag 7 november:
dinsdag 13 november:
dinsdag 20 november:

nationaal schoolontbijt
informatiemiddag kleuters, 14.00 uur
voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7

Studiedag
Vandaag zijn alle juffen en meesters zelf weer de boeken en de schoolbanken ingedoken. De
kinderen waren vrij en het team heeft weer een hoop mogen leren.
Het thema van de studiedag was ‘Teach like a champion’ (geef les als een kampioen). Ik hoor
u al bijna denken ‘dat doen de leerkrachten van Al Qalam toch al?!’ En dat is ook zo, maar
we leggen de lat hoog en willen een lerende organisatie blijven. Dus elke kans die we krijgen
om nog beter les te geven, pakken we met beide handen aan.
Teach like a champion zijn verschillende lestechnieken die een leerkracht kan toepassen om
het lesgeven nog efficiënter te maken en de kinderen nog meer betrokken te krijgen bij de
les. De volgende studiedag is op maandag 10 december, dan gaan we verder met dit
onderwerp.
Kleding
Bij de kleuters staat een kast met daarin reservekleding voor kinderen die een ongelukje
hebben gehad. Deze kast begint wat leeg te raken. Heeft u nog kleding liggen in maat 104,
110 of 116 die u niet meer gebruikt? Dan zouden wij er erg blij mee zijn. U kunt dit afgeven
bij één van de kleuterjuffen.
Ook is het prettig als de kinderen laarzen mee hebben voor het buitenspelen, graag met de
naam erin geschreven. Tot slot zijn er veel kinderen die hun schoenen uitdoen, zeker als
deze nat zijn. De kinderen mogen binnen sloffen aan, als ze dat fijn vinden.
Voortgangsgesprekken
Omdat we het te laat vinden om alle ouders pas in februari, als het eerste rapport uitkomt,
te spreken willen we u graag op 20 november allemaal zien. U kunt dan in gesprek met de
leerkracht over de voortgang van uw kind. Dit is geen rapportgesprek, u krijgt dan ook geen
rapport mee. De leerkracht kan u wel vertellen hoe het tot nu toe gaat in de klas, waar u uw
kind nog extra mee kan helpen en u kunt uw eigen vragen ook kwijt.
Komende week zal de gesprekkenplanner in het ouderportaal open worden gezet en kunt u
zelf aangeven wanneer u wilt komen.

Officiële opening An Noer
Afgelopen week is de officiële opening geweest van het nieuwe gebouw van onze
zusterschool ‘An Noer’ in Alphen aan den Rijn. Ze hebben er lang op moeten wachten, maar
nu toch echt een prachtig gebouw gekregen.

Bericht van sport.gouda
Beweeg Mee in Korte Akkeren: open les
Wat is het programma ‘Beweeg Mee in Korte Akkeren’?
Ben jij tussen de 9 en 12 jaar? Wil je graag sporten en bewegen, maar vind je het moeilijk om
dit bij een reguliere sportclub te doen? Kom dan naar Beweeg Mee!
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je het lastig vindt om een bal te vangen of te schoppen, dat
je de spelregels ingewikkeld vindt, dat het te druk voor je is of dat je het tempo niet kunt
bijhouden. Dit kan komen door moeite met motoriek of prikkelverwerking, en kinderen met
ADHD, autisme of overgewicht.
Voor deze kinderen hebben wij het programma ‘Beweeg Mee in Korte Akkeren’ ontwikkeld.
Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten!
Iedere woensdagmiddag (met uitzondering van de schoolvakanties) van 15.30 uur tot 16.30
uur.
De totale kosten bedragen € 87,50.
Het is mogelijk om in enkele termijnen te betalen.
Op woensdagmiddag 14 november 2018 is er een open les van ‘Beweeg Mee in Korte
Akkeren’. We gaan met alle kinderen die mee willen doen,
lekker bewegen! Ouders mogen natuurlijk ook komen kijken!
Waar:
Gymzaal Korte Akkeren
G. Leeustraat 2 (naast voetbalvereniging O.N.A.)
Wanneer:
Woensdag 14 november 2018 van 15.30 tot 16.30 uur
Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met SPORT•GOUDA:
T: 0182-590910
E: inschrijven@sportpuntgouda.nl

