Al Qalam
Basisschool op islamitische grondslag

Adres: Calslaan 99 Gouda
Telefoon: 0182-553965
Website: www.al-qalam
E-mail: info@al-qalam.nl

AL QALAM INF0
18 januari 2019
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
woensdag 23 januari:
donderdag 7 februari:
donderdag 14 februari:
maandag 18 februari:

start nationale voorleesdagen, voorleesontbijt
letterfeest groep 3
rapportmiddag/avond
studiedag, kinderen vrij

Voorleesdagen
Voorlezen is zo ontzettend belangrijk. Er zijn zelfs diverse onderzoeken die aantonen dat
voorlezen voor baby’s zelfs helpt in de taalontwikkeling op latere leeftijd. Wij als school
hebben lezen en voorlezen hoog in het vaandel staan. Daarom doen we elk jaar mee met de
nationale voorleesdagen. Die zijn dit jaar van 23 januari tot en met 2 februari.
In alle groepen zal er (nog) meer aandacht zijn voor het voorlezen en er wordt een aantal
activiteiten georganiseerd. We beginnen deze periode met een voorleesontbijt. De kinderen
mogen dus aanstaande woensdag voor een keer op school ontbijten.
Vindt u het lastig om een goed prentenboek uit te kiezen om voor te lezen? Kijkt u eens naar
de prentenboeken top tien.

Workshop ‘De kunst van het kopiëren’
We zijn donderdag 17 januari in de stromende regen naar de chocoladefabriek gefietst om
te leren over de oorsprong van boeken. Allereerst kregen we uitleg over wat we allemaal
gingen doen en wat er in de chocoladefabriek voor organisaties zitten. Vroeger was dit
gebouw een echte chocoladefabriek, maar de fabriek stootte te veel rook uit en dat was niet
goed voor de omgeving, dus zijn ze verhuisd naar een andere plek in Gouda. Deze fabriek
heet nu de steenlandfabriek. Er zijn veel organisaties in de chocoladefabriek, het is niet
alleen een bibliotheek maar ook een archief, drukkersplaats en opnamestudio. Na een korte
inleiding werden we in drie groepen verdeeld om aan de slag te gaan met de verschillende
activiteiten.
Wij zijn begonnen op de plek waar je met een echte ganzenveer mocht schrijven, dit bleek
erg lastig omdat je veel knoeit. Daarna mochten we een eigen stukje typen met een
typmachine en dat was ook wel erg lastig omdat de typmachine sommige letters niet kon
drukken op het papier, het staafje van een letter bleef soms vast zitten. Wij hebben het een
stuk makkelijker met de computer tegenwoordig.
Vervolgens gingen we met een groepje naar de drukkersplaats boven, daar werden we
verwelkomd door Elly. Zij maakt boeken met de hand
wat best lastig is, je moet je hoofd erbij houden. Ze liet
ons zien wat voor kopieerapparaten ze vroeger
gebruikten. Bij eentje mochten we het zelf doen, maar
we mochten geen inkt gebruiken omdat het dan wel
24 uur duurt voordat het opdroogt. In plaats daarvan
deden ze er een mesje in en mochten we aan een wiel
draaien waardoor er een gat ontstond. Toen stond er
Ctrl C wat kopiëren betekent.
Groetjes,
Aimane en Riyan
Groep 8A
Het digitale tijdperk
Anno 2019 vallen de computer, tablet en telefoon niet meer weg te denken in ons dagelijks
handelen. Het brengt zoveel voordelen met zich mee en omdat we er niet omheen kunnen is
het dus erg belangrijk dat we onze kinderen leren goed om te gaan met internet, social
media en het gamen. Hoewel het internet vol staat met leerzame informatie en spellen,
ervaren we op school regelmatig de nadelen. Veel kinderen spelen fortnite, ondanks dat het
spel wordt aanbevolen voor 12 jaar en ouder. Omdat kinderen ook met elkaar kunnen
communiceren via het spel, worden er nog wel eens ruzies die ontstaan tijdens het gamen
meegenomen naar school. Hier gaat de ruzie dan verder.
Vooral in de bovenbouw communiceren de kinderen uit een groep met elkaar via een
groepsapp. Heel handig als een leerling een vraag over het huiswerk heeft. Helaas worden er
ook wel eens dingen gezegd die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Ook dat uit zich dan
weer op school.
U kunt zich voorstellen dat dit niet bevorderlijk is voor het leren. In sommige klassen zijn de
leerkrachten best wat tijd bezig om ruzies uit te zoeken en op te lossen die online zijn
ontstaan. Tijd die ze liever besteden aan het leren.
Bent u op de hoogte wat uw kind voor spellen speelt? Wat hij of zij zegt tegen anderen via
social media? Heeft u afspraken gemaakt met uw kind over hoe lang het mag gamen? En tot
hoe laat? Het is verstandig om met kinderen afspraken te maken over beeldschermtijd. Ook
is het goed om regelmatig mee te kijken zodat u weet wat uw kind doet achter de computer
of op de telefoon.

Op tijd komen
Helaas komen nog steeds niet alle kinderen op tijd op school. Laatkomers missen een deel
van de les en verstoren die voor anderen. Veelvuldig te laat komen zorgt voor een
achterstand en kan bovendien een voorbode zijn voor spijbelgedrag en voortijdig
schoolverlaten op latere leeftijd. Maar bovenal gaat het ten koste van kostbare
onderwijstijd.
De bel gaat om 8.35 uur, dan worden de kinderen naar binnen gehaald. De lessen beginnen
om 8.45 uur, dan worden alle kinderen geacht in het lokaal te zitten. Komt u, of uw kind,
dus omstreeks dit tijdstip de school binnen dan is het te laat. Vanaf volgende week gaan de
hekken op het plein om 8.45 uur dicht. Iedereen die daarna door de voordeur binnenkomt,
wordt als ‘te laat’ geregistreerd. Bij veelvuldig (5x of meer) te laat komen zal de
leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.
Ma sha Allah groep 7c
Groep 7c is de eerste groep die dit jaar de wisselbeker heeft gekregen voor het beste gedrag
tijdens het gebed. De keuze was lastig omdat alle groepen zo ontzettend hun best doen.
Groep 7c gaat natuurlijk hun uiterste best doen om de wisselbeker vast te houden. Maar of
dit hen lukt? Dat leest u binnenkort.

Een bericht van het centrum voor jeugd en gezin
CJG thema-avond Ouderschap
Voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar. Op 13 februari 2019 in Gouda.
Er is veel informatie te vinden over opvoeden, maar we staan weinig stil bij wat het
ouderschap nu eigenlijk voor ons inhoudt.
In deze tijd hebben we het druk en hebben we meerdere rollen. Je wilt een goede ouder,
een betrouwbare werknemer en een leuke partner zijn. Het is nogal wat...
Herken jij dit? Gun dan jezelf een pas op de plaats door deze avond bij te wonen.
We gaan in gesprek over ouderschap. Enkele onderwerpen:
Waar ben je trots op? Wat geeft jou kracht? Wat is belangrijk in jullie gezinsleven?
De avond wordt georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
GGD Hollands Midden, locatie Gouda, Thorbeckelaan 5
Kosten € 5,- p.p.
Voor aanmelden en informatie, ga naar www.cjgcursus.nl klik op Gouda en Ouderschap.

