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AL QALAM INF0
22 februari 2019
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
25 februari t/m 1 maart:
8 maart:
15 maart:

voorjaarsvakantie
koffieochtend voor moeders, inloop 9.00 uur
landelijke onderwijsstaking, Al Qalam dicht

Afscheid juf Inge
Vandaag heeft juf Inge van groep 3 afscheid genomen van onze school. Ze heeft een baan op
een andere school aangenomen.
De kinderen van groep 3a hebben alles uit de kast gehaald om haar te bedanken voor alle
inzet. Het afscheid was wel even zwaar, vooral om 15.00 uur. De kinderen gaan haar missen,
en de rest van de school ook.
Bij deze willen we juf Inge nogmaals bedanken voor de 6 jaar dat ze bij ons heeft gewerkt en
wensen we haar veel succes met haar nieuwe baan.
Scholenonderzoek RTL Nieuws: Basisschool Al Qalam krijgt 7,9 voor eindtoets
Iedere basisschoolleerling maakt in groep 8 een eindtoets. Deze landelijke toets geeft de
leerling, ouders en school een indicatie van het te verwachten niveau op de middelbare
school. De toets is ook een meetpunt voor de Inspectie van het Onderwijs om te zien hoe
goed het onderwijs op scholen is. Ook RTL Nieuws onderzoekt jaarlijks hoe goed scholen
scoren op de eindtoets ten opzichte van vergelijkbare scholen. Volgens het onderzoek van
RTL nieuws scoren wij een 7,9!
Wanneer een school het rapportcijfer 7 krijgt, scoort de school gemiddeld. Zijn de prestaties
op de eindtoets juist beter dan bij vergelijkbare scholen dan krijgt de school een hoger cijfer.
In de lijst van RTL nieuws staan we met dit cijfer dan ook op nummer 2. Dit is wederom een
bevestiging dat we het goed doen. We kunnen weer trots zijn op alle leerkrachten, kinderen
en ouders.
Prikactie leerplicht
Vandaag hebben we een bezoek gehad van twee leerplichtambtenaren. In verband met de
vakantie kwamen ze op school kijken of er kinderen vervroegd met vakantie zijn gegaan. Het
is voor u ook goed om te weten dat we regelmatig, en soms ook onverwachts, bezoek

kunnen krijgen van leerplichtambtenaren. Zolang we ons allemaal aan de regels houden, zijn
zulke bezoeken geen probleem.
Even voorstellen
Vanaf 1 februari hebben we een leerkracht culturele vorming in dienst. De creatieve lessen
die zij geeft zijn meer dan alleen maar leuk. De kinderen leren naast verschillende teken- en
knutseltechnieken ook extra woordenschat. De lessen van juf Suus sluiten aan bij thema’s
waarmee we al werken en vergroten zodoende de algemene ontwikkeling.
Tot slot draagt creativiteit bij aan:
-het vergroten van het zelfvertrouwen;
-het probleemoplossend vermogen;
-de verbetering van de motoriek;
-de concentratie en focus;
-plezier, en daarmee een positieve schoolbeleving.
Kortom we zijn als school erg blij met de enthousiaste versterking die juf Suus ons biedt.
Hieronder stelt juf Suus zich voor:
Beste ouders,
Ik ben Suus van Tienhoven en ben al ruim 20 jaar
werkzaam in het basisonderwijs. Ik ben 46 jaar oud en
samen met mijn man en mijn dochter van 7 woon ik met
veel plezier in Gouda.
Ik kom op Al-Qalam de creatieve vakken geven, zoals
tekenen en handvaardigheid. Elke week verzorg ik een les
en gaan we aan de slag met verschillende technieken en
vaardigheden.
Afgelopen week zijn we bezig geweest met houtskool. De
kinderen genieten er enorm van.
Creativiteit is iets nieuws zien, iets nieuws doen of maken.
Dat spreekt kinderen aan en het is ook nog eens enorm
belangrijk.
Ook leren de kinderen over verschillende schilders (bijv. de Hollandse meesters) en krijgen ze
informatie over musea.
Het is zo leuk om met kinderen naar een museum te gaan. Vaak hebben ze een speciaal
programma voor kinderen, bijvoorbeeld een speurtocht of rondleiding.
Probeer het eens uit!
Als er vragen zijn, kom gerust naar mij toe. Ik werk op maandag, dinsdag en donderdag.
Tot ziens!

Namens het gehele team van Al Qalam: een fijne vakantie gewenst!

