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AL QALAM INFO 29 november
2018
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
maandag 3 december:
maandag 10 december:
vrijdag 21 december:

kijkmiddag 14.00-15.00
studiedag voor het team, kinderen vrij
15.00/15.15 start wintervakantie

Uitnodiging kijkmiddag
We staan er niet altijd bij stil, maar het hele dagelijks leven draait al om techniek. Er zullen
altijd vakmensen nodig blijven die zorgen voor ontwerp, productie en onderhoud van die
techniek. Of het nu gaat om onze energievoorziening, mobiliteit of de gezondheidszorg:
overal speelt techniek een grote rol. En dat wordt zeker niet minder.
Vandaar ook dat wij hebben gekozen om dit jaar onze themaweken in het kader van
techniek in te vullen. De kinderen hebben de afgelopen weken echt hard gewerkt aan het
thema ‘Techniek’. Alle groepen zijn op excursie geweest, in elke groep zijn er gastlessen
gegeven, de klassen hebben met robots gewerkt en zijn
natuurlijk ook aan het knutselen geslagen.
Er is zoveel geleerd in de afgelopen twee weken dat dit
niet allemaal in de nieuwsbrief past. Daarom willen de
kinderen heel graag hun kennis en kunde met u delen.
Wanneer:
Tijdstip:
Waar:

maandag 3 december
14.00 uur – 15.00 uur
in de groepen 1 tot en met 8

Zoals u weet is het lastig parkeren voor onze school. Het
verzoek is dan ook dat u met de fiets komt. Mocht u uw kind na de kijkmiddag zelf mee naar
huis willen nemen, dan moet u dit wel tijdig doorgeven aan de buschauffeur.
Schone sokken
Nogmaals een oproep aan alle ouders van de kinderen in de groepen 6,7 en 8. Wilt u uw kind
elke week schone sokken meegeven voor het gebed?

Klassenouder
In de meeste groepen hebben we al één of twee ouders bereid gevonden om klassenouders
te zijn voor de groep waar hun kind in zit. Nog niet alle groepen zijn bemenst. Om u allemaal
wat duidelijkheid te geven over de taak van een klassenouder hebben we een korte
takenlijst opgesteld:
Taken van de klassenouder (De taken kunnen per groep variëren)
 Een eerste aanspreekpunt zijn voor de leerkracht;
 Het voeren van overleg met de leerkracht bij welke activiteiten steun van de ouders
gewenst is;
 Het werven van ouders voor diverse activiteiten, zoals Eid ul Fitr/ Eid ul Adha, uitstapjes
met de klas waarbij vervoer geregeld moet zijn, begeleiden van sportevenementen etc.;
 Ideeën voor een activiteit binnen de klas bij de leerkracht aanreiken.
Mocht de groep van uw kind nog geen klassenouder hebben dan kan het zijn dat u benaderd
gaat worden. We zijn echt ontzettend blij met deze vorm van hulp van ouders. In de klassen
waar al een klassenouder is merken we dat het goed werkt. En ook de ouders vinden het fijn
dat ze zo betrokken kunnen zijn bij de klas van hun kind.
Komende week (voor zover dit niet al gebeurd is) zal de groepsleerkracht u op de hoogte
stellen van welke ouder de klassenouder is. De klassenouders kunnen via het ouderportaal
alle ouders een bericht sturen. Mocht u een bericht van deze vader of moeder krijgen, dan
weet u waarom.
Sanering bibliotheek
Afgelopen dinsdag zijn alle boeken van onze schoolbibliotheek bekeken. Boeken die
verouderd of erg kapot zijn, worden uit de kasten gehaald. Dat betekent dat er nu ook weer
ruimte voor nieuwe boeken is. Zeer binnenkort kunnen de kinderen weer genieten van de
allernieuwste en allerleukste boeken die er op dit moment zijn. Lezen is immers het
allerbelangrijkste in de leerontwikkeling van kinderen. Kinderen die veel lezen en veel
voorgelezen worden, hebben vaak een grotere woordenschat, minder moeite met
begrijpend lezen, een beter taalgevoel en meer algemene kennis. Gaat u ook regelmatig met
uw kind naar de bibliotheek? Thuis lezen is minstens zo belangrijk als lezen op school.
Huiswerkbegeleiding vanuit de Brede School
Brede School Gouda en Stichting Leren voor de Toekomst starten vanaf zondag 6 januari
laagdrempelige huiswerkbegeleiding vanaf groep 6 van de basisschool tot 6 VWO.
De Brede School ondersteunt hierbij Stichting Leren voor de Toekomst die de huiswerkbegeleiding
uitvoert.
Zie bijgaande flyer voor meer informatie.

