Basisschool Okba Ibnoe Nafi


Nieuwsbrief donderdag 5 september 2013
Agenda
Dinsdag 10 september
Maandag 16 september
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 september
Donderdag 19 september

Vanaf 14.30 CJG
info middag groep 1 en 2
info middag groep 3 en 4
info middag groep 5 en 6
info middag groep 7 en 8

Gezond eten
Ook dit jaar zullen wij veel aandacht besteden aan gezonde voeding.
Wij verzoeken u dan ook geen ongezond eten mee te geven aan uw kind (snoep, chips,
kroket etc).
In de kleine pauze eten de leerlingen alleen meegebracht fruit (voor de kleuters graag
kleingesneden in een bakje) en is alleen gezond drinken (fruitsap of melk) toegestaan.
Het eten wordt zittend in de klas gedaan (na de doea). Dat is goed voor de
spijsvertering en het is ook een islamitisch voorschrift.
Voor de grote pauze geldt ook: alleen gezonde lunches, dus liefst bruin brood met gezond
beleg met eventueel nog wat fruit, wederom zittend genuttigd. Leerkrachten zullen ouders
er op aanspreken indien leerlingen toch met ongezond eten naar school komen.
En wellicht nog ten overvloede: op de Okba worden verjaardagen niet gevierd en er wordt
dus ook niet getrakteerd!
Regels omtrent te laat komen
Om 8.25 gaat de bel en komen de leerlingen in de rij staan. De leerlingen gaan dan met de
leerkracht naar binnen.
Alleen bij de kleuters is er inloop. Vanaf groep 3 worden ouders niet meer geacht met hun kind
mee de klas in te komen. Als u vragen heeft aan de leerkracht kunt u dit na schooltijd doen.
De lessen beginnen om 8.30 uur. Wie na 8.30 uur de klas binnen komt is te laat. Dit wordt
door de leerkracht geregistreerd. Een leerling mag 3x te laat komen. Bij de derde keer krijgt
de leerling een brief mee van de directeur. Blijft een leerling te laat komen, dan worden de
ouders via een brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Indien nodig wordt de
leerplichtambtenaar ingeschakeld.
Gevonden voorwerpen
Er zijn veel spullen (jassen, gymkleren) blijven liggen in de vakantie. Maar ook borden en
schalen na het Suikerfeest! Tot vrijdag 6 september kunt u kijken of er iets van u of uw kind
tussen zit. De kleren die overblijven worden aan een goed doel geschonken.
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 schooltijd
Geen mobieltjes onder
Op het schoolplein en na schooltijd ontstaan vaak ruzies onder leerlingen door het sturen
van pest-smsjes. Het team heeft daarom besloten het gebruik van mobiele telefoons tijdens
schooluren niet toe te staan. Mobieltjes worden aan het begin van de dag ingeleverd bij de
leerkracht, die doet ze in een la in het bureau dat op slot kan. ’s Middags om 3 uur krijgen de
leerlingen hun mobiel weer terug. Als u uw kind wilt spreken, kunt u naar school bellen en
andersom.
Als een leerling zijn/haar mobiel achterhoudt en de leerkracht merkt dat, dan kan de mobiel
voor 1 week worden ingenomen.
Voor ouders en leerlingen die meer willen weten over cyberpesten bestaat er deze website:
http://www.digibewust.nl/onderwerpen/digitaal-pesten

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
tevredenheidsenquête ingevuld worden, uiteraard ook anoniem.
De informatiemiddag voor groep ½ is op maandag 16 september, groep 3 en 4 op dinsdag 17
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, welke nieuwe
methoden er aangeschaft zijn en wat voor invloed dat kan hebben op de Cito-scores van uw
kind, 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.
Nieuwe digiborden
Sinds deze week heeft onze school twee nieuwe digiborden erbij in de groepen 4 en 5.
Hiermee zal ons onderwijs een nieuwe kwaliteitsimpuls krijgen!
Schoolgids
De nieuwe schoolgids is uit. We hebben er deze keer voor gezorgd dat hij niet alleen
boordenvol informatie zit, maar ook dat de gids er bijzonder mooi uitziet. Lees hem goed
door, alle informatie die u nodig heeft, zit erin.
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Project Ouderbetrokkenheid
Door ziekte van de heer El Ouali heeft het project voor schooljaar geen start kunnen maken.
Dit schooljaar zullen we er dan eindelijk mee beginnen. Binnenkort hoort u op welk tijdstip
er een bijeenkomst is met de ouders. Ter herinnering, het thema van dit project is: hoe
kunnen school en ouders partners worden in het onderwijs aan onze leerlingen? Belangrijk
dus dat u aanwezig bent!
Hadith van de week: De beste liefdadigheid
Een man vroeg de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem): “O Boodschapper van Allah,
welke liefdadigheid is het beste?” Hij (vrede en zegeningen zij met hem) antwoordde:
“Liefdadigheid uitgeven terwijl je gezond bent, verlangt naar rijkdom en armoede vreest.
Stel het geven van liefdadigheid niet uit tot je op je doodsbed ligt en dan zegt: ”Geef zoveel
aan die en zoveel aan die”, want op dat moment is het bezit niet (meer) van jou, maar is het
(reeds) van hen.”
Deze overlevering werd overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem
zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). De hadith staat vermeld in Bukharie.
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