2. NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017-2018
Vrijdag 6 oktober 2017
Assalamoe aleikoem, beste ouders/verzorgers,
Via deze nieuwsbrief wordt u regelmatig op de hoogte gehouden over allerlei belangrijke zaken op school. Deze
brief wordt zoveel mogelijk op de vrijdag meegegeven aan het oudste kind van het gezin.

De Hadith van de maand
Abdullah ibn Omar, moge Allah tevreden over hem
zijn, zei, ‘De boodschapper van Allah, vrede en
zegeningen zij met hem, pakte mij bij mijn schouder
en zei, ‘Leef in de wereld alsof je een vreemdeling
of een reiziger bent ”. (Sahih Bukhari, Boek 76,
Hadith 425).

Themabijeenkomst huiswerkbegeleiding
Op maandag 9 oktober wordt er voor de ouders
een informatieochtend over huiswerkbegeleiding
gegeven. Deze vindt plaats in de speelzaal van
locatie H. De bijeenkomst start om 09.00 uur en zal
om 11.00 uur afgelopen zijn.
Studiedag
Op vrijdag 20 oktober zijn de leerlingen vrij in
verband met een studiedag. De leerkrachten volgen
een studiebijeenkomst over hoogbegaafdheid.
Mediatoren training Vreedzame School
Eind oktober kunnen de leerlingen van de
bovenbouw weer aangeven of ze de opleiding tot
mediator op Al Wafa willen volgen. Mediatoren
helpen andere leerlingen een conflict op te lossen.
In een sollicitatiebrief leggen ze zelf uit waarom ze
dit willen doen. Twaalf leerlingen gaan de opleiding
uiteindelijk volgen op school.
Verzuimcontrole
Leerlingen, die te laat komen, worden elke dag in
het leerlingvolgsysteem geregistreerd. We gaan
met de ouders van deze leerlingen in gesprek.
Wanneer er geen verbetering volgt, wordt er een
melding bij Bureau Leerplicht Plus gemaakt. Dit
gebeurt automatisch via het leerlingvolgsysteem.
De leerlingen moeten om 08.40 uur aanwezig zijn.
De lessen starten voor alle groepen om 08.45 uur
Spelinloop
Op maandag, woensdag en vrijdag is er
spelinloop voor de kleuters van 08.30-08.45 uur.
De ouders van de leerlingen van de groepen 1/ 2
voeren in dit kwartier samen met hun kind een
activiteit uit.

Superoma
Op dinsdag 7 november gaan de groepen 3A en
3S naar de voorstelling “Superoma” in het theater
Podium Mozaïek. Veel plezier bij de voorstelling!
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De
ouderraad zorgt samen met de school gedurende
het schooljaar voor de organisatie van een aantal
feesten en activiteiten, die voor de leerlingen heel
waardevol zijn, maar waarvoor de school geen
financiële middelen heeft. Zoals het Offerfeest, Iftar,
Suikerfeest, maar ook schoolreisje, sportdag en
excursies. Zonder de ouderbijdrage zouden deze
activiteiten niet mogelijk zijn.
De ouderbijdrage is €50,- voor één kind, € 90,- voor
twee kinderen, €135,- voor drie kinderen en €160,voor vier kinderen.
Wij vragen u de ouderbijdrage vóór 31 oktober
2017 over te maken naar bankrekeningnummer:
NL95ABNA0844691631 t.n.v. Al Wafa onder
vermelding van ‘ouderbijdrage familie (naam van de
kinderen invullen)’.
Planning naschoolse activiteiten.
Na de herfstvakantie beginnen wij weer met de
naschoolse activiteiten en clubjes. U ontvangt
hierover volgende week de inschrijfformulieren.
Wij hebben geprobeerd om weer een gevarieerd
programma samen te stellen.
Anasheedkoor
Op dinsdag 17 oktober 2017 vinden er audities
plaats op locatie B. Tijd: 15.30 uur. Alle kinderen
vanaf groep 5 mogen auditie doen. Ook de
leerlingen van vorig jaar mogen auditie doen. Bij te
veel aanmeldingen wordt er een selectie gemaakt.
De Anasheed-lessen zullen op dinsdag 31
oktober op locatie B beginnen. (15.30-16.45 uur)
Busvervoer
Er is niet genoeg tijd en ruimte om aan de aanvraag
van busvervoer te kunnen voldoen. Leerlingen die
’s morgens tussen de locaties heen en weer
gebracht moeten worden, dienen om 08.20 uur
klaar te staan op de locatie. Leerlingen van groep 8
gaan zelfstandig naar locatie B.

Hoofdgebouw (locatie B): Buskenblaserstraat 65, 1055AG Amsterdam, tel. (020) 4861638
Dependance (locatie H): Harry Koningsbergerstraat 30, 1063 AD Amsterdam, tel. (020) 4117905
E-mail: directie.alwafa@elamalscholen.nl

De schoolvakanties van het schooljaar 2017-2018
Studiedag

20 oktober 2017

Herfstvakantie

23 oktober t/m 27 oktober 2017

Wintervakantie

25 december t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 2 maart 2018

Goede vrijdag

30 maart 2018

2e paasdag

2 april 2018

Meivakantie

27 april t/m 11 mei 2018

Tweede pinksterdag

21 mei 2018

Studiedagen

11 juni t/m 12 juni 2018

Aid al Fitr/ Suikerfeest

13 juni t/m 15 juni 2018

Zomervakantie

21 juli t/m 31 augustus 2018

Oktober/ November ‘17

Oktober '17
Dag

Datum Activiteit

Dag

Datum

Activiteit

Ma

09/10

Themaochtend
Huiswerkbegeleiding

Ma

23/10

Herfstvakantie

Di

10/10

Themaochtend voor
Kleuterouders Mensen/ Herfst

Di

24/10

Woe

11/10

Woe

25/10

Do

12/10

Do

26/10

Vr

13/10

Vr

27/10

Za

14/10

Za

28/10

Zo

15/10

Zo

29/10

Herfstvakantie

Ma

16/10

Ma

30/10

Koffieochtend met directie
loc. H
Begin naschoolse activiteiten

Di

17/10

Di

31/10

Anasheedkoor

Woe

18/10

Woe

01/11

Do

19/10

Do

02/11

Vr

20/10

Studiedag leerkrachten

Vr

03/11

Za

21/10

Herfstvakantie

Za

04/11

Zo

22/10

Zo

05/11

Loc. B: Anasheedkoor Auditie
15.30 u
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Wekelijkse activiteiten voor ouders:
Koffieochtend: elke maandag 09.00-10.00u in de speelzaal H en in de ouderkamer B
Nederlandse taalles moeders: dinsdag en donderdag 09.30-12.00u ouderkamer locatie B
Verteltasproject (Nederlands communiceren): elke donderdag 09.30-12.00u loc. H

