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AL QALAM INF0
23 november 2018
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
maandag 3 december:
maandag 10 december:

kijkmiddag 14.00-15.00
studiedag voor het team, kinderen vrij

Themaweken techniek
Afgelopen maandag zijn we gestart met de themaweken
techniek. Uw kind heeft hier thuis ongetwijfeld al het een en
ander over verteld. ’s Ochtend worden in de groepen de
‘normale’ lessen zoals taal en rekenen gegeven en ’s middags
staat in het teken van techniek. Er wordt in de school druk
getimmerd, met robots gewerkt, technisch lego gebouwd,
verschillende constructies voor bruggen uitgeprobeerd,
stroomcirkels gemaakt en er zijn nog veel meer bijzonder leerzame activiteiten.
Door middel van de foto’s lichten we een klein tipje van de sluier op. Maar niet
te veel natuurlijk, want zowel de kinderen als de leerkrachten
zouden het erg leuk vinden als alle ouders op maandag 3
december komen kijken naar wat de kinderen hebben geleerd
en hebben gemaakt. U bent van harte welkom van 14.00 uur tot
15.00 uur.

Ouderavond kamp
Dinsdagavond jongstleden was er een ouderavond voor alle ouders van de kinderen van
groep 8. Tijdens deze avond werd aan de ouders uitgelegd dat er plannen zijn om op kamp
te gaan met de groepen 8.
Onze zusterschool An Noer is vorig jaar voor het eerst op kamp gegaan. De directeur van An
Noer kwam vertellen over hun positieve ervaringen. Het is hen zo goed bevallen dat zij dit
jaar weer gaan.
De redenen dat wij ook met onze groepen 8 op kamp willen zijn:
-als voorbereiding op het VO;
-als mooie en waardevolle afsluiting van Al Qalam;
-om het samenwerken extra te stimuleren;
-zodat de kinderen elkaar op een andere manier leren kennen;
-om de kinderen nog iets extra’s vanuit de islam mee te geven. (als voorbeeld: de kinderen
worden wakker gemaakt voor salaat Fadjr)
Uiteraard is veiligheid een cruciaal onderdeel van het kamp. De jongens en meisjes zullen
volledig afgescheiden slapen, douchen en woedoe verrichten. Er gaat per 5 kinderen 1
personeelslid als begeleiding mee. Te allen tijde is iemand vanuit het management aanwezig.
Said Boukayouh en/of Inger Huls zullen aanwezig zijn. Beide godsdienstleerkrachten, Oifae
en Abdeslam, gaan het hele kamp mee.
De kinderen kunnen niet zonder toezicht het kampterrein verlaten. Er zit een hek om het
terrein dat afgesloten kan worden. De kampleiding is 24 uur per dag bereikbaar.
De locatie waar wij ons oog op hebben laten vallen is in Delft
https://www.scoutingpaulus.nl. De datum staat op 11,12 en 13 juni.
De ouders van de kinderen in groep 8 zullen van alle stappen die we zetten op de hoogte
worden gehouden. De reacties van de aanwezige ouders waren overwegend positief. Voor
de wintervakantie willen we de beslissing nemen of we gaan. Ouders die niet aanwezig
konden zijn, worden op een ander moment uitgenodigd.

Inloopochtenden en inschrijven peuteropvang Heldenbos
Op woensdag en vrijdag aanstaande is er een inloopochtend voor
ouders die meer informatie willen over de peuteropvang. Op beide
dagen van 9.00 uur tot 10.30 uur zal er een medewerker van de
peuteropvang aanwezig zijn in het lokaal om uw vragen te
beantwoorden.
Ouders die hun kinderen direct willen aanmelden voor de
peuteropvang, kunnen dit doen via een inschrijfformulier. Het
inschrijfformulier ligt bij de conciërge, het ingevulde formulier kunt
u weer bij de conciërge inleveren of tijdens de inloopochtend bij een
medewerker van Heldenbos.

