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Basisschool op islamitische grondslag

AL QALAM INF0
7 december 2018
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
maandag 10 december:
vrijdag 21 december:

studiedag voor het team, kinderen vrij
15.00/15.15 start wintervakantie

Studiedag
U heeft een aantal weken geleden kunnen lezen dat het team is begonnen aan het traject
‘Teach like a champion’. Aanstaande maandag is het tweede deel. Teach like a champion
bestaat uit 62 technieken waardoor de betrokkenheid van het leren van de kinderen (nog
meer) omhoog gaat. De technieken zijn onderverdeeld onder de volgende pijlers:
 Controleren van begrip
 Studiehouding
 Ratio (denken en begrijpen)
 De klascultuur
Het zal ongetwijfeld weer een leerzame dag worden voor alle juffen en meesters. We zien de
kinderen graag dinsdag weer op school.
Schoolfotograaf
Op 14 en 15 januari zal de schoolfotograaf ons weer komen bezoeken. Als
u hebt aangegeven dat uw kind niet op de foto mag bij de schoolfotograaf
dan gebeurt dit uiteraard niet. Wilt u dan wel zelf thuis uw kind
voorbereiden dat het niet op de foto gaat? We merken regelmatig op dat
kinderen zelf graag op de foto willen en niet goed op de hoogte zijn dat
hun ouders hebben aangegeven dit niet te willen. Om teleurstelling bij uw
kind te voorkomen is het goed als u dit thuis uitlegt.
Meer informatie over de schoolfotograaf volgt later.
Welkom terug juf Soumiya
Sinds gisteren is juf Soumiya weer terug van haar bevallingsverlof. Op donderdag en vrijdag
is zij werkzaam in groep 7a, hier vervangt zij juf Naima die zelf nu thuis aan het genieten is
van de laatste periode van haar zwangerschap.

Schaatsen
Maandag 7 januari, dus direct na de vakantie, zullen de kinderen van de groepen 3 tot en
met 8 gaan schaatsen in het centrum. Er wordt weer een ijsbaan aangelegd op de Markt
rondom het stadhuis.
Aan alle kinderen die zelf schaatsen hebben wordt gevraagd of zij ze zelf
mee willen nemen, dit mogen echter geen noren zijn. Als kinderen geen
schaatsen mee hebben, dan kunnen ze deze ter plekke lenen. Het is wel
handig als de kinderen weten welke schoenmaat ze hebben.
Het dragen van handschoenen is op de ijsbaan verplicht. Ook is het handig
als de kinderen die dag droge kleren bij zich hebben. Het ijs kan erg nat
zijn.
Museumbezoek groepen 3 en 4
De groepen 3 brengen op dinsdag 11 december, en de groepen 4 op donderdag 13
december, een bezoek aan het Museum Gouda. Tijdens dit bezoek ontmoeten de leerlingen
een geheimzinnige figuur uit een ver land. Hij draagt een bijzondere jas met een heleboel
zakken en vakjes. Daarin zitten allerlei gekke of zeldzame spullen, die de verzamelaar tijdens
zijn reizen heeft verzameld. Alle voorwerpen hebben wel iets te maken met wat er in het
museum te zien is. Aan de hand van die voorwerpen ontdekken de leerlingen meer over de
collectie en het museum.
Toiletten
De toiletten bij ons op school worden veel gebruikt. Vooral bij de kleutertoiletten gaat dit
nog wel eens mis, met als gevolg dat de toiletten vies worden en zelfs gaan stinken. Gelukkig
hebben we een moeder bereid gevonden om elke dag de toiletten, tussen de middag,
schoon te komen maken. Dit betekent dat ze nu tweemaal per dag gereinigd worden. We
zijn ontzettend blij dat deze moeder ons wil helpen. U kunt ons ook helpen door uw zoon
aan te leren dat hij moet gaan zitten op het toilet. Dit is niet alleen hygiënischer, maar ook
beter voor de blaas.
Buitenschoolse activiteiten
De Brede School Gouda biedt gedurende het schooljaar veel leuke
naschoolse activiteiten aan. De kinderen krijgen regelmatig een briefje
mee waarop staat wat er te doen is. Bij de hoofdingang hangt een bord
waarop alle activiteiten terug te vinden zijn. Daar hangt ook de
brievenbus waar de kinderen hun aanmeldstrookje in kunnen doen.
Voor de informatie over het programma van De Brede School Gouda
kunt u terecht op hun website: https://www.bsgouda.nl/

