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BELANRIJKE INFORMATIE BRIEF
Waar leren een ontdekkingsreis is!
Salaam Aleikoem Wr. Wb.,
Beste ouders/verzorgers,
Wij hebben al veel ouders kort kunnen spreken en of begroeten. Wij hopen
dat u allen een goede vakantie heeft gehad en u I.A. samen met u kind
gezond en wel het nieuwe schooljaar start.
U ontvangt vandaag een extra Nieuwsbrief editie, omdat we u graag willen
herinneren aan en informeren over een aantal belangrijke zaken. Daarnaast
is het zo dat u de schoolkalender nog niet heeft ontvangen en wij u middels
de agenda onder dit schrijven u toch alvast op de hoogte willen stellen.
Wij hopen dit jaar een vliegende start te maken door direct met u in contact
te zijn. Hiervoor hebben wij volgende week maandag op 7 september een
kennismakingsgesprek ingepland met de leerkracht. Dit gesprek duurt
ongeveer 15 minuten. De kinderen zijn dan vrij.
Tijdens dit kennismakingsgesprek kunt u als ouder o.a. informatie verkrijgen en
delen. U wordt I.A. deze week uitgenodigd voor dit gesprek.
Wij wensen u en de kinderen een fijne schooljaar!
Salaam aleikoem,
Mohamed Chamss
Directeur Okba Ibnoe Nafi
AGENDA
Di. 1 t/m 4 september 2015
Ma. 7 september 2015
Vr. 11 september 2015
Ma. 14 september 2015
Wo. 23 t/m 25 september 2015
Ma. 28 september 2015
Wo. 30 september 2015
Do. 1 oktober 2015

Luizencontrole
Kennismakingsgesprekken ouders. Kinderen vrij.

Kinderen vrij. Studiedag SIPO scholen
Themaweek afval
Kinderen vrij. Offerfeest
Start opruimtroepers
Offerfeest op school. Ouders welkom!
Moederochtend
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EEN AANTAL REGELS TER HERINNERING
 08:25 uur kinderen in de rij.
 Voor 08:30 uur bellen dat uw kind ziek is.
 Kinderen op tijd ophalen.
 Bij het halen en brengen houden ouders zich aan de verkeersregels.
Dubbelparkeren zorgt voor onveilige situaties!
 Voor de rust en veiligheid verblijven ouders, zonder afspraak, niet in het
gebouw of op het schoolplein.
 Tandartsbezoek geen verlof. In vakanties of na schooltijd.
 Zonder toestemming van de directeur geen verlof.
 Voor een gesprek maakt u een afspraak.
WIJZIGING KLASLOKALEN
Zoals u wellicht heeft gemerkt staan de onderbouwgroepen dit jaar in een
logischer volgorde. Groep 1/2A begint helemaal rechts en gaat samen met
de buren groep 1/2B, groep 1/2C via dezelfde ingang rechts op het
schoolplein om 8:25 uur naar binnen. Groep 4 bevindt zich in de klas waar
vorig jaar groep 0/1C zich bevond (naast de lerarenkamer). Bovenbouw is
onveranderd gebleven.
OVERBLIJVEN
Vanaf dit jaar geldt, eerst betalen dan overblijven!
Het overblijven bedraagt € 30,- per jaar voor een kind uit groep 1 t/m 4 en
€ 40,- per jaar voor een kind uit groep 5 t/m 8. U kunt dit bedrag aan de juf of
meester van uw kind geven of o.v.v. ‘Overblijven, naam en achternaam van
uw kind’ overmaken op rekeningnummer NL75ABNA0596586167.
OUDERBIJDRAGE
Om de Eid el Adha, Eid el Fitr, Iftar en bijbehorende cadeautjes te kunnen
bekostigen vragen wij van u een ouderbijdrage. De hoogte van de
ouderbijdrage is voor 1 kind € 25,-. Voor 2 kinderen € 35,- en voor 3 kinderen of
meer € 45,- per jaar. U kunt het bedrag aan de juf of meester van uw kind
geven of o.v.v. Ouderbijdrage, naam en achternaam van uw kind
overmaken op rekeningnummer NL76ABNA0447948199.

2

31 augustus 2015 – 16 Dhul Qaidah 1436
Schooljaar 2015-2016 Uitgave nr. 1

SCHOOLGIDS EN JAARKALENDER
De schoolgids van vorig jaar is 4 jaar geldig. U ontvangt dit jaar alleen de
jaarkalender. Deze volgt op korte termijn I.A.. In de jaarkalender staan
wijzigingen of aanvullingen op de schoolgids. De schoolgids is binnenkort ook
op de nieuwe website te vinden.
VERKEER

Nieuws vanuit de werkgroep Verkeer
Beste ouders, verzorgers,
De Edisonstraat is al jaren een gevaarlijke straat bij
onze school.

Ouders met de auto, stadsbussen, fietsers en Enexis,
willen allemaal op hetzelfde moment gebruik maken
van deze straat. Kinderen en ouders met kinderwagens
hebben veel moeite om veilig over te steken.
Als school zijn wij hierover in gesprek gegaan met de
gemeente Breda en de wijkagent.
Tijdens de vakantie heeft de gemeente de weg versmald en ervoor gezorgd
dat er een veilige oversteekplaats is voor voetgangers. Er is een beter zicht op
het verkeer en de oversteekplaats is hiermee veiliger.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat de oversteekplaats wordt gebruikt om
een auto te parkeren. Indien de situatie hiermee onveilig wordt, zullen wij als
team u hierop aanspreken. Dat het I.A. een prettig en veilig jaar mag worden
voor u en onze leerlingen.

HATDITH
At-Tirmidhi heeft overgeleverd dat Aboe Hoeraira zei dat de Profeet vzmh
heeft gezegd: " De eerste vraag die de aanbidder op de dag der opstanding
over de genoegens van de wereld gesteld wordt is: " Heb IK je geen gezond
lichaam gegeven?" De Profeet vzmh zei ook:
" Vraag Allah om vergeving en om een goede gezondheid. Na oprechtheid
in het geloof kan de mens geen beter geschenk hebben dan een goede
gezondheid"
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