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AL QALAM INF0
21 december 2018
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
maandag 7 januari:
maandag 7 januari:
maandag 14 en dinsdag 15 januari:

8.35 uur eerste schooldag na de vakantie
schaatsen voor de groepen 3 t/m 8
schoolfotograaf

Schaatsen
Zoals u eerder heeft kunnen lezen gaan de groepen 3 tot en met 8 schaatsen op maandag 7
januari. Denkt u eraan uw kinderen die dag handschoenen mee te geven? Het dragen van
handschoenen, in verband met de veiligheid, is verplicht op de ijsbaan.
Na de vakantie
De eerste week na de vakantie is een normale lesweek. In de weken die daarop volgen
worden de midden toetsen van Cito afgenomen. Deze toetsen nemen we af om de kinderen
goed te kunnen monitoren. De uitslag van deze toetsen komt in het rapport te staan. U kunt
dan goed zien hoe uw kind scoort, ook in vergelijking met het jaar ervoor.
De rapportavond staat op 14 februari gepland. Wilt u het rapport van uw kind weer
meegeven naar school? Na de vakantie gaan de leerkrachten al starten met het invullen van
het eerste rapport. Mocht u het rapport kwijt zijn, dan betaalt u €5,- voor een nieuw
rapport.
Instroomgroep
Maandag 7 januari starten we een instroomgroep. Alle kinderen die we hebben
aangenomen en vanaf dat moment 4 worden, komen in die instroomgroep. Deze groep
krijgt het aanbod van groep 1, maar de kinderen zullen naar alle waarschijnlijkheid in
schooljaar 2019-2020 weer in groep 1 plaatsnemen. De meeste kinderen zullen aan een half
jaar onderwijs niet genoeg hebben om al naar groep 2 te kunnen. We starten met 7 kinderen
en gedurende het jaar zal de groep steeds groter worden.
De instroomgroep, groep 1g, gaat ‘de kuikentjes’ heten en juffrouw Hayat O zal deze groep
gaan lesgeven. Ze komen in het lokaal waar tot nu toe de schakelklas kleuters gezeten heeft.
Dit betekent wel dat we voor het eerst in de geschiedenis van Al Qalam 7 kleutergroepen
zullen hebben, ma sha Allah!
Inschrijving broertjes en zusjes van leerlingen
Bij de start van het kalenderjaar 2019 gaan we op school ook al vooruitkijken naar de start
van het nieuwe schooljaar 2019-2020. Hierbij is het fijn, als we weten, hoeveel leerlingen er

in de loop van het cursusjaar op school zullen komen. Heeft u kinderen die in de tweede
helft van 2019 en begin van 2020 4 jaar worden? Schrijf hen dan alstublieft zo snel mogelijk
bij ons in! We hanteren weer een wachtlijst en we willen echt voorkomen dat we broertjes
en zusjes op deze wachtlijst moeten plaatsen. U kunt een inschrijfformulier vinden op de
website van onze school. Of ophalen bij meester Meki. Een uitgeprint en ondertekend
exemplaar kunt u weer inleveren op school.
Zoek de verschillen
Vandaag liepen er twee juffen op school rond die wel heel erg
op elkaar lijken. De groep van juffrouw Joy Alice noemden hen
zelfs een tweeling. Dat zijn ze niet, maar de verschillen zijn wel
erg lastig te zien als ze zelfs dezelfde kleding aanhebben.
Fijne wintervakantie
Hierbij willen we alle ouders en kinderen een hele fijne
vakantie toewensen. We hopen dat iedereen lekker uitrust.
Maar we hopen ook dat alle kinderen, ondanks dat ze vakantie
hebben, wel hun huiswerk maken en vooral elke dag blijven
lezen.

