8. NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017-2018
Vrijdag 23 maart 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
Anas ibn Malik, moge Allah tevreden over
hem zijn, heeft de Profeet ( v.z.m.h) horen
zeggen: “ Een echte gelovige onder jullie is
pas degene die voor zijn broeder en buurman
wenst wat hij voor zichzelf wenst ”. (Sahih
Muslim, Boek 1, Hadith 72).
Rekenen
Ons rekenonderwijs proberen we zo goed mogelijk af
te stemmen op de wijze waarop onze leerlingen leren.
Op 3 april en 5 april a.s. vindt een audit plaats op Al
Wafa. Samen met externen werken we aan het verder
optimaliseren van ons rekenonderwijs.
Gezonde School
Al Wafa start binnenkort met het programma van de
gezonde School. Samen met ouders en leerlingen
zullen we werken aan onze gezondheid en een
gezonde leefstijl. Dit zal aan de hand van voorlichting,
sportieve activiteiten en gezonde voeding gebeuren.
Ons doel is: Al Wafa, een gezonde school, waar
welzijn en leren hand in hand gaan. Op 9 april is er
voor de ouders een themabijeenkomst over de
gezonde school.
Adviezenboekjes
U heeft van ons per gezin een ‘ Adviezenboekje’
ontvangen. In dit boekje vindt u alles over hoe ouders
het leren van hun kind(eren) kunnen ondersteunen.
Naast huiswerktips staan per groep weetjes in
vermeld, wat belangrijk is. Mochten er toch nog vragen
zijn, kunt u contact maken met de groepsleerkracht.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 27 maart a.s. komt de schoolfotograaf op
school. U heeft hierover een brief ontvangen. Van
sommige leerlingen is bekend, ze niet op de foto
mogen. Als dit nog niet doorgegeven is, kan het alsnog
bij de leerkracht van uw kind.
Paasvakantie
De school is gesloten van vrijdag 30 maart t/m
maandag 2 april. Even genieten van een lang
weekend met hopelijk mooi weer.
Zomertijd
Op zondag 25 maart gaat de zomertijd in. Dat
betekent voor Al Wafa dat het zomerrooster weer
geldt. De schooltijden op de vrijdag zijn van 8.4012.45 uur.

Tadjweedwedstrijd Al Wafa/ El Amal
Op dinsdag 10 april is op Al Wafa de jaarlijkse
Tadjweedwedstrijd. Nader bericht volgt nog via een
aparte brief.
Grote Rekendag
Op woensdag 28 maart vindt De Grote Rekendag
plaats. Het thema van de Grote Rekendag is dit jaar
‘De school als pakhuis’. In alle groepen worden er
speciale lessen rond dit thema georganiseerd. De
activiteiten gaan vooral over inventariseren, stapelen,
verplaatsen, coderen en meten. ’s Morgens is er op
beide locaties een gezamenlijke opening.
Heelys
Momenteel zijn Heelys een trend onder vooral de
meisjes. Als team vinden wij het echter gevaarlijk om
je op schoenen met wieltjes door het gebouw en op
de speelplaats te bewegen. Zeker op locatie H, waar
leerlingen op wieltjes de trappen afgaan. We vragen
u nadrukkelijk dat uw kind niet met naar school komt.
Parkeren in vakken
We verzoeken u dringend om uw auto in de daarvoor
bestemde vakken rond de school te parkeren, zodat
er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Veiligheid gaat voor alles!
Excursies
Op 23 april brengen de kleuters een bezoek aan
Podium Mozaïek voor de voorstelling “Sneeuwitje”.
Groep 6/7a gaat op dinsdag 24 april op excursie
met als thema ‘Wereldgrachten’. Groep 7b is op
donderdag 26 april aan de beurt voor deze excursie.
Woensdag 25 april gaat groep 5a naar de A’damse
Waterleidingduinen voor de tweede les.
Start nieuwe Naschoolse activiteiten
Wij beginnen volgende week weer met de activiteiten
RobotWise, Ecofriends en Techniek.
Start 16 april: “Creatief metTextiel & Zo, een
naschoolse activiteit voor groep 6/7
Vanaf 10 april begint voor groep 6/7
‘ChocoOndernemers!’. Informatie volgt.
Cursussen voor ouders
In de maand april vindt elke woensdagochtend de
cursus ‘Stress de baas’ plaats.
Op maandag 9 april en 16 april is er een lezing voor
ouders over ‘Samenredzaamheid’ voor beide locaties.
Bij voldoende belangstelling volgt een aantal
workshops in mei. Datum en tijd worden in overleg
met de moeders bepaald. Voor informatie: zie bijlage.
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De schoolvakanties van het schooljaar 2017-2018
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

Personeelsdag

6 juli 2018

Zomervakantie

21 juli t/m 31 augustus 2018

Maart/ April 2018
Dag

Datum Activiteit

April 2018
Dag

Datum

Activiteit

Ma

26/03

Begin Techniek groep 3s (nsa)

Ma

09/04

Inloop koffie-ochtend ouders.
H: Lezing voor ouders
“Samenredzaamheid”
“Kickoff Gezonde School”

Di

27/03

Schoolfotograaf (zie brief)

Di

10/04

Tadjweed-Wedstrijd Al Wafa
(Locatie H)
6/7a ChocoOndernemers! (nsa)

Woe

28/03

Grote Rekendag “de school als
pakhuis”
Begin RobotWise groep 6b (nsa)
Begin EcoFriends groep 4a (nsa)

Woe

11/04

Loc. B: 9 uur oudercursus
“Stress de baas”

Do

29/03

Do

12/04

Gr. 4b Bosuitje

Vr

30/03

Vr

13/04

Za

31/03

Za

14/04

Zo

01/04

Zo

15/04

Ma

02/04

2 Paasdag

Ma

16/04

B: Lezing voor ouders
Samenredzaamheid
Gr. 6/7b Creatief met textiel&zo
(nsa)

Di

03/04

Interne Audit Al Wafa

Di

17/04

Gr. 8 Eindtoets (IEP)
Gr.1/2d Artis

Woe

04/04

Loc. B: 9 uur oudercursus “Stress de
baas” (ouderkamer)

Woe

18/04

Gr. 8 Eindtoets (IEP)
Loc. B: 9 uur oudercursus
“Stress de baas”

Do

05/04

Interne Audit Al Wafa

Do

19/04

Vr

06/04

Gr. 4a Bosuitje

Vr

20/04

Za

07/04

Za

21/04

Zo

08/04

Zo

22/04

Goede Vrijdag

1e Paasdag
e

Koningsspelen 2018

Denkt u aan de ouderbijdrage? Alle ouders, die nog niet betaald hebben, hebben in
week 12 een herinnering ontvangen.
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