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AL QALAM INF0
25 januari 2019
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
23 januari t/m 2 februari:
donderdag 7 februari:
donderdag 14 februari:
maandag 18 februari:

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

Voorleesontbijt
Woensdag was het weer tijd voor het
voorleesontbijt. Bijna alle kleuters kwamen in hun
pyjama of badjas naar school. Dat zag er gezellig uit.
Toen de kinderen op school kwamen mochten ze
eerst een boekje lezen en daarna kwam er een juf uit
een andere klas voorlezen! De leerkrachten van de
onderbouw gingen namelijk voorlezen in de bovenen middenbouw en andersom. De kinderen hebben
genoten van de verschillende prentenboeken die zijn voorgelezen. Daarna was het tijd voor
het ontbijt. De tafels waren gezellig gedekt en de kinderen mochten zelf hun brood smeren.
Vooral de chocoladepasta ging er goed in en kwam niet alleen op de boterhammen terecht,
maar ook op de wangen van de kinderen. Het voorleesontbijt wordt georganiseerd om het
voorlezen te motiveren. Want voorlezen is heel goed voor uw kind. Door het voorlezen leert
uw kind heel veel nieuwe woorden en wordt de creativiteit gestimuleerd. Ook is het de basis
van het begrijpend lezen. Gedurende de hele week mogen de kleuters een voorleesboek van
thuis meenemen zodat de juf er tijdens het eten en drinken uit kan voorlezen.
EHBO groep 7
Op maandag 21 januari hadden we een meneer van de brede school in de klas.
We hebben geleerd hoe je een wond moet verzorgen en hoe je iemand moet helpen bij een
ongeluk. We hebben een setje gekregen met verband en zelfs een verband voor je vingers.
Ook hebben we geleerd hoe je de wond moet verbinden met verband. De meester liet zien
hoe je een gewonde moet helpen. En dat je eerst voor je eigen veiligheid en dat van anderen
moet zorgen, voordat je EHBO kan toepassen. Als laatst hebben we ook leren reanimeren.
Dat hebben we op een pop gedaan. Iedereen mocht het een keer proberen en het is
iedereen gelukt!
Groetjes Romaissa en Jonaida uit 7c.

15 maart
U heeft vast al wel gehoord of gelezen dat het de bedoeling is dat op vrijdag 15 maart het
hele onderwijsveld actie gaat voeren. Deze actie is vooral nodig omdat er op dit moment te
weinig leraren zijn. Er zijn al scholen die niet meer voor elke groep een leerkracht hebben.
Ook wij merken hoe lastig het is om nieuw personeel te vinden. Gelukkig hebben we tot nu
toe wel alle groepen bemenst. Maar ook wij maken ons erge grote zorgen over de toekomst
van het onderwijs. Daarom is er wederom door de juffen en meester besloten dat Al Qalam
meedoet met de staking. Wij hopen op uw begrip en medewerking.
Dierenambulance groep 5
Twee medewerkers van de dierenambulance zijn op
bezoek geweest op Al-Qalam bij de groepen 5.
We hebben geleerd dat de dierenambulance altijd
dieren helpt. Het maakt niet uit of ze gewond of ziek
zijn. De dierenambulance helpt verschillende dieren
Op de foto groep 5a
van groot tot klein.
De dierenambulance heeft ook een centrum waar
dierenartsen gewonde of zieke dieren helpen om beter te worden. Het centrum voor de
dieren is altijd 7 dagen per week geopend om te zorgen voor gewonde en zieke dieren. Ook
is het centrum voor de dieren bedoeld voor tijdelijke opvang en voor het verzorgen van
gewonde en zieke dieren, totdat ze bij de dierenartsen terecht kunnen.
Sana en Zayneb uit groep 5b

