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AL QALAM INFO 19 oktober 2018
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
22 tot 26 oktober:
vrijdag 2 november:
woensdag 7 november:

herfstvakantie
studiedag, alle kinderen vrij
nationaal schoolontbijt

De winnaars van de creawedstrijd over het gedicht zijn bekend!
Een winkel vol boeken
Er kwam in een winkel vol boeken een hond
die keek even rustig het winkeltje rond
Hij vroeg aan de juffrouw- Zeg heeft u
misschien
een boek over poesjes- dat zou ik graag zien
Natuurlijk meneer, zei de juffrouw verrast
‘t staat daar op die plank- bovenaan in de kast
heeft u-vroeg de hond- ook een trapje voor
mij?
Dan klim ik erop want ik kan er niet bij
Hij pakte het boek en liep daarna weer t’rug
maar keek het niet in -hield het steeds op zijn
rug
toen ging hij ermee naar de juffrouw en zei:
het is een cadeautje- cadeautje van mij

Hayat uit 7b heeft een prachtig stripboek
gemaakt naar aanleiding van dit gedicht.
Lina uit groep 4a maakte een hele mooie
tekening en Sabrine uit 2a had een heel
fraai schilderij geschilderd.
Deze kinderen zullen tijdens de maandopening, op 5 november, hun prijs in ontvangst
mogen nemen. Van harte gefeliciteerd!
Terwijl de jury hun ronde deed door de school, viel het hen op dat er ontzettend veel mooie
thematafels te vinden waren. Eén klas in het bijzonder had wel heel veel werk besteed aan
de thematafel. Kijk maar eens naar de foto. Prachtig hoor, groep 5b!

Bezoek van groep 8 aan de GSG
Zoals elk jaar gaan de kinderen van de groepen 8 verschillende scholen voor voortgezet
onderwijs bezoeken. Afgelopen dinsdag was de GSG aan de beurt. Direct na het bezoek werd
Al Qalam al vermeld in de ‘Vroman Courant’

Nationaal schoolontbijt
Op woensdag 7 november hoeven de kinderen voor één keer thuis niet te ontbijten. Die dag
doen we dat met elkaar op school.
Er wordt niet voor niks gezegd ‘Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag’. Die dag
gaan de kinderen leren waarom elke dag ontbijten zo belangrijk is. En wat gezonde keuzes
zijn om de dag goed te kunnen starten. Kijkt u ook eens op www.schoolontbijt.nl.
Fijne vakantie
De eerste acht weken van het schooljaar zitten er weer op. De kinderen en het personeel
hebben wel weer een weekje ontspanning verdiend. We hopen iedereen uitgerust op
maandag 29 oktober weer terug te zien.

