10. NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017-2018
Vrijdag 1 juni 2018
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
De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)
zei:
‘Wie het liegen, het handelen met liegen en het
onwetend (kwade) gedragen niet verlaat, Allah
heeft geen behoefte aan zijn verlating van het eten
en het drinken (het vasten)’ (Bukhari).
Verkeersexamen
In de afgelopen 2 weken zijn de verkeersexamens
afgenomen. Voor het theorisch examen zijn alle 37
leerlingen van groep 7 in één keer geslaagd. Wat
een geweldige prestatie! Ceyda had het meest
aantal punten behaald. Knap hoor! Van harte
gefeliciteerd. Achtendertig leerlingen hebben
donderdag 31 mei het praktijkexamen afgelegd
van verkeer. Ook hier is iedereen geslaagd!
Iftar
Op vrijdagavond 1 juni is de Iftar. Alle leerlingen
van groep 5 t/m 8 worden om 21.30 uur op
school verwacht op locatie Buskenblaserstraat.
Na het gebed volgt een gezamenlijke maaltijd. We
vragen u met nadruk uw kind om 22.35 uur op te
halen. Uiterlijk 23.00 uur is de school dicht.
Kinderwijkraad
Dit schooljaar hebben Oubay en Maryam uit groep
8 samen met een aantal leerlingen van andere
scholen bijeenkomsten bijgewoond van de
Kinderwijkraad. Onder leiding van een
professioneel team van de Vreedzame Wijk
hebben ze activiteiten voor leerlingen van de
verschillende scholen bedacht.
Het doel is om elkaar beter te leren kennen en de
omgang met elkaar na schooltijd op speelpleinen,
buurthuizen en andere plekken in de wijk op een
positieve manier te bevorderen. Wij bedanken ze
voor hun grote inzet!
Verkiezingen
Binnenkort zullen er twee nieuwe leerlingen
gekozen worden voor de Kinderwijkraad. Maryam
en Oubay organiseren verkiezingen voor de
groepen 6. Zo wordt op democratische wijze, wat
past bij onze vreedzame school, gekozen door de
leerlingen voor nieuwe leden van de
Kinderwijkraad.

Cito
Momenteel worden in alle groepen (behalve groep
8) de Citotoetsen afgenomen. Ondanks de warmte
en de Ramadan werken de leerlingen hard. Een
groot compliment! De toetsen vinden voornamelijk
in de morgen plaats.
Belangrijke data
Vrijdag 8 juni is er een studiedag voor de
leerkrachten over Missie en Visie.
De leerlingen zijn die dag vrij.
Aansluitend is er nog een week vakantie van
maandag 11 juni t/m vrijdag 15 juni. Hierin
vallen de vrije dagen voor het Suikerfeest.
Suikerfeest
Terwijl wij met zijn allen aan het vasten zijn, is de
werkgroep Suikerfeest al druk bezig met de
organisatie van het Eid-ul-Fitr. Dit jaar zal het
feest plaatsvinden op woensdag 20 juni.
Uiteraard zijn alle ouders uitgenodigd.
Volgende week zal er een brief uitgaan, waarin
jullie geïnformeerd zullen worden over de invulling
van dit feest.
Personeelsdag
De personeelsdag is dit schooljaar op vrijdag 6
juli a.s. a.s. De school is die dag gesloten
(leerlingen vrij).
Parkeren
We snappen dat u uw kind vlak bij de school wilt
afzetten. Toch is het niet toegestaan om voor het
hek op de stoep te parkeren! Dit is gereserveerd
voor de schoolbusjes. Wij vragen nadrukkelijk uw
medewerking. Het gaat om de veiligheid van uw
kind. Laten we met elkaar er voor zorgen dat de
leerlingen veilig de schoolpoort in en uit kunnen
lopen.
Ajax
Ajax Life Skills& Clinics groep5-8.
Binnenkort hebben de leerlingen van de groepen
5, 6, 7 en 8 een sportieve dag, georganiseerd door
Ajax. Het gaat over hoe je het lichaam vooral
gezond kunt houden door eten en bewegen. Het
blijft nog even spannend hoe dat er uit komt te
zien. Locatie H : 19 juni, Locatie B: 21 juni 2018
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Schoolreisje
Dinsdag 10 juli a.s. gaat de onderbouw (groep
1/2, 3 en 4) op schoolreisje naar Oud Valkeveen.
Donderdag 12 juli a.s. is de bovenbouw (5 t/m 8)
aan de beurt. Zij gaan naar Walibi.
Op donderdag 12 juli is er een extra gymles voor
de groepen 1/2,3 en 4 onder leiding van de
gymdocent.
Naschoolse activiteit: Skaten op het plein
Hou je van skeeleren?
Dan zijn de SkateClinics iets voor jou!
Vanaf 5 juni komt West Beweegt SkateClinics
verzorgen in de voetbalkooi naast locatie B.
Je kunt eigen skates meenemen of gratis lenen.
Het is geschikt vanaf 8 jaar (groep 4). Er is geen
toezicht door personeel van Al Wafa en de school
is alleen in noodgevallen bereikbaar voor de
leerlingen (EHBO).
Alle kinderen zijn welkom bij de clinics. Inschrijven
is niet nodig.
In de suikerfeestvakantie mogen de kinderen ook
komen skaten, alleen is de school dan gesloten.
Excursies
In de laatste weken staan er nog een aantal
excursies gepland. Voor de data van de excursies
graag de bijgevoegde kalender raadplegen.

Gezonde School
Ouders denken jullie eraan:
Alleen fruit, brood, water en melk meegeven.
Ongezonde hapjes gaan weer terug naar huis!
Gezonde traktaties mogen op vrijdag in overleg
met de leerkracht.
Sadaqah Actie voor Waterput(ten) in Afrika
Ouders hebben in de afgelopen week een brief
ontvangen over de Sadaqah Actie van de
commissie Identiteit i.s.m. de ouderraad.
U kunt daarin informatie vinden over de Spaarpot
actie .
De moeders hebben een Ramadan Hapjes Bazaar
georganiseerd. De opbrengst was €1900,-.
De spaarpotten blijven nog tot eind juni in de
klassen. Er kan dus nog flink gedoneerd worden!
De eerlijke heerlijke Chocolademarkt
Dinsdag 26 juni 2018 vindt er op school de
eerlijke, heerlijke chocolademarkt plaats.
De leerlingen die met ChocoOndernemers! mee
hebben gedaan, zullen dan voor jullie hun zelf
ontworpen chocoladerepen verkopen en een
presentatie houden over HUN chocobedrijf. De
opbrengst gaat naar een goed doel.
Het project wordt gesponsord door Tony
Chocolony.
Jullie komen tog ook?

Onderstaande excursies komen in de volgende
maandkalender te staan:
3 juli Gr. 8 Verzetsmuseum
Gr. 1/2a Stedelijk museum 10 uur-11 uur
4 juli Groep 3S naar Natureluur
5 juli Groep 3a naar Natureluur
13 juli groep 8 laatste schooldag, eindfeest
16 juli 1/2b Artis
17 juli 1/2a Fruittuinen van West
18 juli laatste schooldag

Ouders die de schoolfoto’s nog niet betaald
hebben kunnen een betalingsherinnering
ontvangen van de fotograaf ‘t Zuiden. U bent
verplicht deze te betalen.
Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet per e-mail?
Geef dan zo snel mogelijk je e-mailadres door aan
de administratie. Dat kan op
administratie.alwafa@elamalscholen.nl

Data Gr. 1/2c nog niet bevestigd
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De schoolvakanties van het schooljaar 2017-2018
Studiedagen

8 juni t/m 12 juni 2018

Aid al Fitr/ Suikerfeest

13 juni t/m 15 juni 2018

Personeelsdag

6 juli 2018

Studiedagen

19 & 20 juli 2018

Zomervakantie

21 juli t/m 31 augustus 2018

Juni 2018
Dag
Ma

Di

Datum Activiteit
04/06

05/06

Gr. 3s Natuurwijsexcursie
Waterleidingduinen
Gr. 1/2d Stedelijk Museum
Gr. 3s Techniek (nsa)
Gr. 6-8 Creatief met textiel
Gr. 5-7 Choco-ondernemers
Gr. 5-8 Skaten op het plein (Loc.B)
AnasheedKoor
Gr. 7-8 Mentorproject
Gr. 5-7 Kalligrafiecursus
Gr. 3a Toveren en Spetteren
Gr. 6b Robotwise

Juni 2018
Dag

Datum Activiteit

Ma

18/06

Di

19/06

Woe

20/06

Do

21/06

Vr

22/06

Gr. 3s Techniek (nsa)
Gr. 6-8 Creatief met textiel

Ajax Life Skills& Clinics loc.H,
groep 5-6/7
Gr. 5-8 Skaten op het plein (Loc.B)
Gr. 5-7 Choco-ondernemers nsa
AnasheedKoor
Suikerfeest op school
Gr. 7-8 Mentorproject Afsluiting
geen Toveren en Spetteren
Gr. 5-7 Kalligrafiecursus
Gr. 6b Robotwise (laatste les)

Woe

06/06

Do

07/06

Vr

08/06

Za

09/06

Za

23/06

Zo

10/06

Zo

24/06

Ma

11/06

Ma

25/06

Gr. 3s Techniek (nsa) (laatste les)
Gr. 6-8 Creatief met textiel
Gr. 5-8 Skaten op het plein (Loc.B)
Gr. 5-7 Choco-ondernemers (laatste
les) CHOCO markt!
Anasheedkoor

Studiedag

Studiedag
Studiedag

Ajax Life Skills& Clinics loc.B,
groep 6-8

Di

12/06

Gr. 5-8 Skaten op het plein (Loc.B)
gaat gewoon door (school gesloten)

Di

26/06

Woe

13/06

Eid ul Fitr vakantie

Woe

27/06

Do

14/06

Eid ul Fitr vakantie

Do

28/06

3a Toveren en Spetteren (ipv.
Woe)

Vr

15/06

Eid ul Fitr vakantie

Vr

29/06

3a&s ZieZo Marrokko
Tropenmuseum Junior

Za

16/06

Za

30/06

Zo

17/06

Zo

01/07

Tadjweedwedstrijd El Amal
Podium Mozaiek
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