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AL QALAM INF0
8 februari 2019
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
donderdag 14 februari:
maandag 18 februari:
dinsdag 19 februari:
vrijdag 22 februari:

rapportmiddag/avond
studiedag, kinderen vrij
definitief adviesgesprek groep 8
vanaf 15.15 gelegenheid tot afscheid nemen van juf
Inge

25 februari t/m 1 maart:
vrijdag 15 maart:

voorjaarsvakantie
landelijke onderwijsstaking, Al Qalam dicht

Ouderbijeenkomst
Donderdag 7 februari bruiste de school van de betrokken ouders die kwamen voor de
ouderbijeenkomst van één van de onderbouwgroepen. Wat ontzettend goed om te zien dat
er zoveel ouders waren.
In de groepen 3 hebben de kinderen hun letterdiploma gekregen en de ouderbijeenkomst
van de kleuters ging over het project ‘Op reis door boekenland’. Hierover heeft u al kunnen
lezen in de nieuwsbrief van vorige week.

Rapportavond
Heeft u al ingetekend voor het rapportgesprek van uw kind? Doe dit dan snel via de
gesprekkenplanner in het ouderportaal.
Juffrouw Oifae en meester Abdeslam zijn ook aanwezig voor eventuele vragen over de
godsdienstlessen. En ook juf Naomi zal er zijn om toelichting te geven op de gymlessen.
Wees alstublieft op tijd. En houdt u er rekening mee dat er rond 16.00 uur nog niet heel veel
parkeergelegenheid is?

Even voorstellen
Assalamou alaikoum,
Mijn naam is juf Hayat. Ik woon in Gouda. Vanaf deze maand ben ik werkzaam op
basisschool Al Qalam in groep 3A. Ik ben door de kinderen, het team en een aantal ouders al
warm onthaald, waarvoor veel dank! Ik zal komende twee weken meelopen met juf Inge. En
na de voorjaarsvakantie zal ik in sha Allah op woensdag, donderdag en vrijdag werkzaam zijn
in groep 3A.
In 2013 heb ik mijn pabo diploma behaald aan de HU te Utrecht. Sindsdien ben ik 6 jaar
werkzaam geweest binnen een stichting voor Islamistische basisscholen met locaties
verspreid door Nederland. Ik heb dus ook in verschillende groepen les gegeven, vooral in de
bovenbouw. De laatste twee jaar heb ik op de locatie in Leiden gewerkt in groep 1/2 en
groep 7/8. In mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig, sport en lees ik graag.
Mocht u iets willen weten, of mocht u gewoon kennis willen maken, dan kan dat. Ik ben
aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag. Ik kijk ernaar uit om de ouders en de kinderen
beter te leren kennen!
Juf Hayat

Kinderen ophalen
Als iemand anders dan de wettelijke verzorger een kind op komt halen, dan willen wij dat
wel graag weten. Het gebeurt nu wel eens dat een van de kinderen wordt opgehaald door
een voor ons onbekend persoon. Wij geven dan niet zomaar het kind mee.
Wilt u door middel van een bericht via het ouderportaal het laten weten als opa, oma, tante,
oom, buurvrouw etc. uw kind komt halen?

