4. NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017-2018
Vrijdag 1 december 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
Sahl ibn Sa’ad heeft de Profeet (saws) horen
zeggen: “Ik en degene die voor een wees zorgt en
hem voorziet, zullen zoals dit in het Paradijs
zijn”, en hij zette zijn middelvinger en wijsvinger
dicht bij elkaar.
Sahieh al Boekharie, Boek 73, hadith 34

Inzamelingsactie Weeshuis
Vorige week hebben jullie een brief ontvangen over de
inzamelingsactie op school voor het weeshuis Al
Rahmah/ Mama Gi Pikien in Suriname. Kinderen
verzamelen in de klas zo veel mogelijk lege
statiegeldflessen. De opbrengst gaat naar het
bovengenoemde weeshuis. De actie loopt tot aan de
wintervakantie. De klas met de meeste flessen krijgt na
de vakantie een verzorgde pannenkoeklunch van de
ouderraad. Wie liefdadigheidsgeld wil doneren kan
dit doen op: NL24 INGB 000 5599786 t.n.v. Stichting
Halal Voeding en Voedsel ovv. 'weeshuis SME’.
Uitslag Voorleeswedstrijd Al Wafa 2017-2018
Na een spannende strijd is Yasmin el Morabet uit
groep 7b de winnares geworden van onze
voorleeswedstrijd. De jury bestond uit twee leerkrachten
en iemand van de bibliotheek. Wat deden de voorlezers
hun best en wat kunnen ze mooi voorlezen. Yasmin, van
harte gefeliciteerd en veel succes in de volgende ronde.
Natuurwijs Excursie
Helaas is de excursie met Natuurwijs van groep 3a
vanwege het slechte weer verplaatst naar voorjaar 2018.
De leerlingen van groep 3s kunnen misschien wel nog
gaan. Vrijdag hoort u of het doorgaat.
Project ‘Middeleeuwen’
Volgende week maandag 4 december starten wij voor
het eerst met een algemeen thema op school. Tot de
wintervakantie werken alle groepen aan het thema
‘Middeleeuwen’. Wij beginnen op beide locaties met een
gezamenlijke opening in de ochtend om 08.40 uur. Voor
één keer valt de spelinloop uit op die maandag voor de
groepen 1/2. De lessen zullen allemaal rond het project
gegeven worden. De school gaat terug in de tijd van
kastelen, ridders en dorpjes. De komende weken zult u
in de school hier van alles over horen en zien!
Ontruimingsoefening
Op beide locaties is er op woensdag 29 november een
geslaagde ontruimingoefening gehouden.

Voortgangsgesprekken
Na de startgesprekken in september volgen in de week
van 13 en 14 december de voortgangsgesprekken.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Op het strookje
kunt u uw voorkeur invullen voor een tijd. Wij proberen
zo veel mogelijk hier rekening mee te houden. Bij grotere
groepen zijn er meer avonden ingepland voor de
gesprekken.
Naschoolse activiteiten afgelast
Vanwege de voortgangsgesprekken zijn er geen
naschoolse clubjes op dinsdag 12 en woensdag 13
december. Houd uw rekening met het ophalen van uw
kind direct na schooltijd op die dagen.
Luizencontrole
Tijdens de luizencontrole afgelopen woensdag hebben
we enkele kinderen met luizen/neten gesignaleerd. De
ouders van deze leerlingen en die van de groep hebben
een brief ontvangen. Het is belangrijk dat u uw
kind(eren) blijft controleren en zo nodig behandelt met
een speciale luizenkam/ shampoo. Geef het altijd door
aan de leerkracht als uw kind luizen/neten heeft!
10- jarigen onderzoek
Binnenkort is het 10-jarigen onderzoek op school.
Ouders van alle 10- jarigen hebben in de afgelopen
week een vragenlijst van het GGD ontvangen. Ouders
kunnen met de schoolarts praten over de gezondheid,
ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Maak er zoveel
mogelijk gebruik van.
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)’.
Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal?
Wilt u dan graag uw email adres aan de administratie
mailen? Stuur een bericht onder vermelding van de
naam van uw kinderen naar
administratiealwafa@elamalscholen.nl

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
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

December '17
Dag

Datum Activiteit
Opening themaweek
Middeleeuwen
Loc.B: Koffieochtend ouders/
directie
Natuurwijs-excursie gr. 3s
(overleg)

December ‘17/ Januari ‘18
Dag

Datum Activiteit

Ma

18/12

Mozaikclub
13 uur Afscheid Najoua loc. B

Di

19/12

10 jarige onderzoek, loc. H
Anasheedkoor

Ma

04/12

Di

05/12

Woe

06/12

Themabijeenkomst kleuters loc.H
Mediatorentraining 3

Woe

20/12

Afsluiting EcoFriends naar Natureluur
Ouderplatform Stichting El Amal

Do

07/12

10 jarigen onderzoek, loc. B
Ouderavond groep 8

Do

21/12

10 jarigen onderzoek, loc. B

Vr

08/12

Gr.6/7/8 verlengde schooldag

Vr

22/12

Schoolkrant
Gr.8 verlengde schooldag

Za

09/12

Wintervakantie

Zo

10/12

23 december – 7 januari 2018

Ma

11/12

KungFu, Mozaïekclub

Ma

08/01

Loc.B: Koffieochtend ouders/ directie
Mozaïekclub

Di

12/12

Staking team Al Wafa
geen naschoolse activiteiten!

Di

09/01

Verzuimcontrole
Anasheedkoor

Woe

10/01

Afsluiting Techniekles
Afsluiting Robotwise

Do

11/01

Vr

12/01

H: Mediatoren Diplomauitreiking
Voortgangsgesprekken
geen naschoolse activiteiten!
10 jarigen onderzoek, loc. B
Voortgangsgesprekken,

Woe

13/12

Do

14/12

Vr

15/12

Za

16/12

Za

13/01

Zo

17/12

Zo

14/01

Gr.6/7/8 verlengde schooldag

Gr. 8 verlengde schooldag

