3. NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017-2018
Vrijdag 10 november 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 'Amr ibn al-'As heeft overgeleverd dat
iemand vroeg, ' Welke daden in de Islam zijn de
beste?' De Profeet antwoordde, 'Het voeden van de
armen en het groeten van de mensen of je ze nou kent
of niet'. (Sahih Bukhari en Moeslim)
Nationaal Schoolontbijt
Ook dit jaar heeft Al Wafa mee mogen doen met het
Nationale Schoolontbijt. ‘Gezond ontbijten is geen kunst’
is het thema dit jaar.
Afgelopen donderdag zijn de leerlingen getrakteerd op
een lekker en gezond ontbijt. Een eenvoudig, maar
gezond ontbijt is een goed begin van de dag! Zeker als
je met elkaar gezellig kan ontbijten.
EU-Schoolfruit
In de week van 13 november start Al Wafa weer met
EU-Schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag is
er gratis groente en fruit voor de leerlingen. Ze kunnen
verschillende soorten groente en fruit proeven en nieuwe
smaken leren kennen. U hoeft uw kind op die dagen
voor de ochtendpauze niets mee te geven.
Mediatoren
Zoals u in de Nieuwsbrief van de Vreedzame School
heeft kunnen lezen, zijn er op Al Wafa mediatoren die
leerlingen helpen met conflicten oplossen. Binnenkort
start de training voor de nieuwe mediatoren. Leerlingen
van de bovenbouw hebben gesolliciteerd voor mediator.
De ouders worden geïnformeerd of hun kind gekozen is
om de training te volgen.
Taaltrip groep 5a
Groep 5a gaat 14 november naar het Hilton Hotel op
Taaltrip.
Nationale Voorleeswedstrijd 2017-2018
Op woensdag 22 november vindt op school de
voorleeswedstrijd plaats voor de leerlingen van groep 7
en 8. Een aantal leerlingen strijden om de titel
‘schoolkampioen voorlezen’. Onze schoolkampioen gaat
daarna door naar de vervolgrondes. Wie weet wordt
hij/zij gekozen tot de beste lezer van Nederland tijdens
de landelijke finale. Alvast succes met de
schoolwedstrijd.

Natuurwijs Excursie
De leerlingen van groep 3a en 3s gaan binnenkort naar
de Amsterdamse Waterleidingduinen in verband met het
project ‘Natuurwijs!’. Ouders ontvangen hierover een
aparte brief.

Voorschool
Bij de Voorschool is het vanuit de brandveiligheid niet
toegestaan om kinderwagens in de hal achter te laten.
Dank u wel voor uw medewerking.
Verlengde Schooldag
De groepen 6 en 7 zijn gestart met extra les op de
vrijdag. De ouders van de betreffende leerlingen hebben
inmiddels informatie hierover gehad.
MR Ouderavond
Op donderdag 23 november is er een ouderavond voor
de ouders, georganiseerd door de MR. Binnenkort
ontvangt u een brief met de precieze tijden tevens de
onderwerpen die aan bod zullen komen.
Schoolgids
De schoolgids is onlangs uitgedeeld.
Als u deze nog niet hebt ontvangen, kunt u een email
sturen na administratiealwafa@elamalscholen.nl
Ouderbijdrage
Inmiddels is de brief over de ouderbijdrage uitgegaan.
Graag ontvangen wij van u de ouderbijdrage voor dit
schooljaar op de onderstaande bankrekening. De
ouderbijdrage is € 50,- voor één kind, € 90,- voor twee
kinderen, € 135,- voor drie kinderen en € 160,- voor vier
kinderen. Wij vragen u om de ouderbijdrage uiterlijk
30 november 2017 over te maken op het
bankrekeningnummer: NL95 ABNA 0844691631 t.n.v.
Al Wafa onder vermelding van ’ouderbijdrage familie
(naam van de kinderen invullen)’.
Geen geld meegeven
Wij merken dat er leerlingen zijn die eten kopen in de
supermarkt voordat de school begint of direct na school.
Op Al Wafa geldt dat de leerlingen géén geld mogen
meenemen naar school. Wilt u alstublieft uw kind(eren)
géén geld meegeven. Zo is er ook geen aanleiding om
iets te halen in de supermarkt. Graag zelf voldoende
eten voor de ochtendpauze en de lunch meegeven.
Ouderavond voor groep 8
Op 7 december zal er een ouderavond plaatsvinden voor
de ouders van de leerlingen van groep 8. Op deze avond
zal u informatie ontvangen over de overstap van primair
onderwijs naar voortgezet onderwijs. U ontvangt
binnenkort een uitnodiging.
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De schoolvakanties van het schooljaar 2017-2018
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

November '17

November ‘17

Dag

Datum Activiteit

Dag

Datum

Ma

06/11

Ma

20/11

Di

07/11

Di

21/11

Natuurwijs-excursie gr. 3a

Woe

08/11

Woe

22/11

Voorleeswedstrijd groep 7 en 8

Do

09/11

Nationaal Schoolontbijt

Do

23/11

Ouderavond MR

Vr

10/11

Gr.6/7/8 verlengde schooldag

Vr

24/11

Gr.6/7/8 verlengde schooldag

Za

11/11

Za

25/11

Zo

12/11

Zo

26/11

Ma

13/11

Ma

27/11

Di

14/11

Taaltrip groep 5a, Hilton Hotel

Di

28/11

Woe

15/11

Begin EU-schoolfruit

Woe

29/11

Do

16/11

Do

30/11

Vr

17/11

Vr

01/12

Za

18/11

Za

02/12

Zo

19/11

Zo

03/12

Groep 3a en s Superoma

Gr.6/7/8 verlengde schooldag

Activiteit

Natuurwijs-excursie gr. 3s

Gr.6/7/8 verlengde schooldag

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: elke donderdag 09.30-12.00u loc. H

