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AL QALAM INF0
1 februari 2019
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
donderdag 7 februari:
donderdag 7 februari:
donderdag 14 februari:
maandag 18 februari:
dinsdag 19 februari:

letterfeest groep 3, 12.30 uur
ouderbijeenkomst kleuters, 13.30 uur
rapportmiddag/avond
studiedag, kinderen vrij
definitief adviesgesprek groep 8

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

voorjaarsvakantie
landelijke onderwijsstaking

Ouderbijeenkomst kleuters
Op donderdagmiddag 7 februari organiseren we weer een ouderbijeenkomst voor alle
ouders die een kind bij de kleuters hebben. Om 13.30 bent u welkom in de bibliotheek
boven. We starten stipt om 13.45 uur. Juf Kristel zal u dan eerst het een en ander vertellen
over wat er nu geleerd wordt in de klas.
Daarna geeft Jackie van Dijk van de Bibliotheek Gouda een presentatie voor de ouders van
de groepen 1 en 2. Aansluitend kunnen de ouders samen met hun kind in de klas een tasje
versieren en hun naam erop schrijven. Deze tasjes worden bewaard tot het moment dat
Ellen Moen (Bibliotheek Gouda) het programma “Op reis door Boekenland” in de groep
komt uitvoeren.
Het programma “Op reis door Boekenland” bestaat uit 2 bezoeken aan het begin van de
ochtend in de klas over (voor)lezen thuis en verschillende boeken die er voor de kleuters
zijn. In de klas staat in die weken een collectie waar de kleuters een boek voor thuis kunnen
uitzoeken en gedurende die weken ruilen in de klas. De collectie gaat daarna naar de
volgende groep en uiteindelijk weer terug naar de bibliotheek. Dit staat aangegeven op de
kratten. Tot slot (3e bezoek) zijn de kinderen en ouders uitgenodigd in Kinderbibliotheek
Bloemendaal die zich in de Plaswijckschool bevindt. We hopen dat veel kleuters dan lid zijn
van de bibliotheek en ouders de bibliotheekpassen bij zich hebben zodat de kleuters in de
bieb een boek kunnen lenen voor thuis.
We hopen op een grote opkomst ouders!

Gezonde voeding
Graag nogmaals aandacht voor het volgende:
Elke woensdag is er een fruit- en waterdag bij Al Qalam. We rekenen op uw instemming, de
ongezonde effecten van suiker en vet worden steeds meer bekend.
Zowel voor wat betreft de kleine pauze ’s morgens als tijdens de grote pauze verzoeken wij u
uw kind(eren) iets gezonds mee te geven! Echter, niet te veel. Het mag geen uitgesteld
ontbijt zijn. De kinderen moeten ook nog tijd overhouden om te spelen.
Frisdrank, chocola, snoep en chips mogen niet mee worden genomen naar school.

Letterfeest groep 3
In groep 3 hebben de kinderen alle letters geleerd. Omdat dit voor de kinderen heel
belangrijk is moet dit gevierd worden. De kinderen krijgen op 7 februari een heus letterfeest.
De ouders van de kinderen uit deze groep zijn ook op school uitgenodigd. Om 12.30 uur zijn
zij welkom in de aula, beneden. Alle kinderen zullen een echt letterdiploma ontvangen en zij
hebben een optreden voorbereid om te laten zien aan de ouders.
Voorleeskampioenen
U heeft al kunnen lezen dat de afgelopen weken in het thema van voorlezen stonden.
Afgelopen woensdag zijn de voorleeswedstrijden gehouden. De voorrondes werden in de
klas gedaan. Uit elke klas kwam een voorleeskampioen. Daarna mochten deze kampioenen
tegen elkaar strijden. De kinderen uit de groepen 5 en 6 namen het tegen elkaar op. En de
kinderen uit de groepen 7 en 8.
Uit beide bouwen is een winnaar naar voren gekomen. Uit groep 5 is dat Taziri en uit groep 8
is dat Adam. Beide kinderen hebben een boekenbon ontvangen. Van harte gefeliciteerd
Tazizi en Adam!
Reptielen in de klas!
Als opening van het thema ‘wilde dieren’ bij veilig leren lezen, hadden wij 4 bijzondere
dieren in de klas. Als eerste kwam de
baardhagedis Charmender, een luie hagedis
met zachte stekels. Hij mocht dan ook op onze
schoot zitten. En wat waren de kinderen uit
groep 3 dapper, want de meeste kinderen
durfden dat wel! Het tweede dier was Harry de
vogelspin. Deze was breekbaar en giftig,
daarom mochten we hem niet aaien of
vasthouden. Hij heeft wel op de tafel gelopen.
Het derde dier was kameleon Sparrow en waar
we nog het meest van opkeken.. hij kan
helemaal niet van kleur veranderen door zijn
omgeving! Alleen als hij boos of bang is. We
mochten de staart aaien, want dit dier was niet
zo slim en ziet alle mensen en dieren als
vijanden. Het laatste en misschien wel
spannendste dier was python Balletje. Echt een
grote dikke slang. En deze mocht om onze nek.
Heel eng, maar ook nu waren de kinderen van groep 3 heel dapper. Bijna allemaal hebben zij
de slang om hun nek gehad of geaaid. Het was ontzettend leerzaam en leuk! Na afloop
kregen we zelfs een diploma.
Groepen 3

