Basisschool Okba Ibnoe Nafi


Nieuwsbrief donderdag 22 augustus 2013
Agenda
Vrijdag 23 aug
Maandag 26 aug
Dinsdag 27 aug
Dinsdag 3 sept

Viering Eid al- Fitr (Suikerfeest) op school
Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team
Vanaf 14.30 CJG
groep 4 en 5 krijgen een digibord!

Studiedag Team maandag 26 augustus
Zoals u wellicht gehoord heeft van uw kind in midden of bovenbouw, beginnen we dit
schooljaar met een nieuwe rekenmethode (De Wereld in Getallen groep 3 t/m 8), een
nieuwe methode studievaardigheden (Blits, groep 6 t/m 8) en een aantal nieuwe thema’s
van Piramide (groep ½). Zo werken wij aan het verbeteren van de resultaten van uw
kinderen en dus van de school. In samenhang hiermee gaat het team ook aan de slag met het
werken volgens groepsplannen (Opbrengst Gericht Onderwijs). Het is belangrijk om als
team afspraken over deze methoden en manier van werken te maken en om zich daarin te
verdiepen. Binnenkort ontvangt u de ouderkalender en daar zullen de studiedagen in staan,
zodat u tijdig opvang voor uw kind(eren) kunt regelen.
Eid al-Fitr
Morgen wordt al Eid op school gevierd. U heeft hierover een aparte brief gehad van de
feestcommissie. Leerlingen die iets lekkers mee naar school nemen, mogen dat naar de aula
brengen zodat we allemaal kunnen delen in een lopend buffet. Het wordt morgen een mooie,
leuke en gezellige feestdag!
Informatie middag en ouder tevredenheids enquête
Regelmatig neemt de Okba enquêtes af onder ouders, leerlingen en team om zo onze
onderwijs en zorg optimaal te houden. Dit jaar koppelen we de enquête aan de
informatiemiddagen, zodat u meteen de enquête (5 minuten) online anoniem kunt invullen
op de computers op school. Dit maakt het des te belangrijker voor u en voor ons om op de
informatiemiddag te komen. In de groepen 7 en 8 zal daarnaast ook een leerling
tevredenheids enquête ingevuld worden, uiteraard ook anoniem.
De informatiemiddag voor groep ½ is op maandag 16 september, groep 3 en 4 op dinsdag 17
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september, groep
5 en 6 op woensdag 18 september en groep 7 en 8 op donderdag 19
september. Alle informatiemiddagen zijn van 15.15 tot 15.45, voor kinderopvang wordt
gezorgd. U krijgt informatie over wat uw kind komend schooljaar gaat leren, wat er nieuw
is. Hoeveel en of er huiswerk gegeven wordt etc. De gelegenheid om kennis te maken met de
leerkracht en om vragen te stellen!
Omdat we het zeer op prijs stellen dat u komt, kunt u van de leerkracht een telefoontje
verwachten om het belang van u aanwezigheid te benadrukken.
Inloop groep ½ ook voor vaders
Elke dinsdag en donderdag is er inloop in de groepen 1/2.
U bent als ouder welkom in de klas van 8.25 t/m 8.40 uur. De leerkracht geeft op dat
moment nog geen les. Het is voor u een moment om samen met uw kind een werkje te doen.
Kinderen vinden het fijn om met U dingen van school te delen. Ook kunt u de themahoeken
of boeken inkijken waar uw kind wellicht over vertelt thuis. Zo krijgt u een idee van wat uw
kind op school doet. De kinderen vinden het heel leuk om hun ouders te laten zien wat ze
allemaal doen in de klas.
Meestal zijn er moeders die komen. Om vaders ook de gelegenheid te geven aan de inloop
mee te doen, komt er elke woensdag een inloop speciaal voor vaders. Vaders zijn dan ook
van 8.25 t/m 8.40 uur welkom in de klas om met hun kind te werken.
Wij hopen veel vaders te ontmoeten op woensdagochtend en natuurlijk veel moeders op
dinsdag en donderdag!
Klassenmoeders gezocht!
Elke leerkracht wordt graag bijgestaan door 1 of 2 klassenmoeders tijdens excursies,
schoolreisje, Suikerfeest, Offerfeest en andere gelegenheden. Het is niet alleen leuk om met
de groep van uw kind ergens naar toe te gaan, of iets te vieren, het neemt de leerkracht ook
een hoop organisatorische rompslomp af. Zo kan hij/zij zich op de kerntaak van een
leerkracht richten: het geven van goed onderwijs. Wilt u meer weten over de taken van een
klassenmoeder dan kunt u zich richten tot een van de leerkrachten van uw kinderen.
Kriebelmoeders gezocht!!!
Ook dit jaar zijn we met z’n allen op vakantie geweest en zijn er vast ook de nodige
logeerpartijen geweest. Dat is niet alleen voor de leerlingen leuk, maar vaak ook voor de
hoofdluizen! Vorig jaar heeft een moeder na de meivakantie in haar eentje alle leerlingen op
luizen gecontroleerd! Dat kostte haar wel bijna een hele ochtend. Vele handen maken licht
werk en u heeft toch ook liever geen hoofdluizen thuis. Meldt u aan als kriebelmoeder bij juf
Diana van groep 3. Vier keer per jaar een half uurtje is toch niet teveel gevraagd?
Gymnastieklessen
We gaan dit jaar weer actief bewegen op Okba Ibnoe Nafi.
Groep 4 t/m 8 heeft dit jaar gym op woensdag. Groep 3 heeft dit jaar gym op donderdag
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 ook dit jaar naast een groepsleerkracht ondersteund door Klaartje
De gymlessen worden
Oerlemans ( sportcoach van de gemeente Breda).
De gymkleren en gymschoenen graag meenemen op woensdag:
Jongens: Shirt,broek en gymschoenen. ( liefst geen instappers ivm veiligheid bij klimmen).
Meisjes: Shirt, broek en gymschoenen.( lange mouwen en lange broekspijpen kan uiteraard.)
(Een trainingspak kan warm zijn gezien de bewegingsintensiteit in de zaal.)
Hoofddoeken kunnen de meisjes ophouden, het hoeft niet omdat we alleen met vrouwen
onder elkaar zijn. Geen spelden en hoofddoek niet te lang ivm veiligheid (er zijn speciale
sporthoofddoeken in de handel die de leerlingen op het voortgezet onderwijs ook kunnen
gebruiken).
Af en toe zijn leerlingen gymspullen vergeten. We hebben afgesproken dat leerlingen dan
toch meedoen met de gymles. Bij 2 keer gymspullen vergeten/of niet compleet krijgt u zoon
of dochter een briefje mee naar huis. Gymkleding neem je natuurlijk apart mee en is niet de
kleren die je overdag al draagt… en graag mee naar huis nemen om te wassen!
Bovenbouw:
Deodorant is vaak nog niet nodig. Wij geven de voorkeur aan rollers om rondspuiten en
verkeerd gebruik te voorkomen. Bespreek met uw kind het gebruik van een deo-spuitbus.
Met vriendelijke groet: de gymleerkrachten juffrouw Monique, meneer Aziz en meneer Rob.
De school groeit!
Het gaat goed met de Okba: we beginnen dit schooljaar met 143 leerlingen en hebben dus
een behoorlijke groei meegemaakt, alhamdoelillah!
Wordt uw kind dit schooljaar 4 jaar, dan kunt u het nu al aanmelden bij juffrouw Marijke.
2 nieuwe digiborden in groep 4 en 5
Na lang wachten, zijn we heel blij dat dinsdag 3 september a.s. groep 4 en 5 met een mooi
digibord verrijkt worden. Zo zullen de instructielessen nog interactiever en duidelijker
worden. Inshallah krijgen volgend jaar groep 6, 7 en 8 ook een digibord.
Hadith van de week: De maanden Ramadan & Dhoel-Hijja kennen geen gelijke
“De twee maanden van Ied (Ramadan en Dhoel-Hijja) kennen geen gelijke (in waarde).”
Deze hadith laat zien dat er geen andere maanden die zo’n grote beloning meebrengen als de
maanden Ramadan (de maand van het vasten) en Dhoel Hijja (de maand van de bedevaart).
Deze hadith werd overgeleverd door Abu Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) van de
Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Bukharie.
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