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Beste leerling, ouders/verzorgers, salaam
aleikoem,
De wintervakantie is alweer begonnen.
We wensen al onze kanjerleerlingen en
kanjerouders een fijne vakantie.
Voorzichtig met vuurwerk en tot volgend jaar ;)
Salaam aleikoem,
Team okba
SPELINLOOP
Na de wintervakantie gaan onze kleutergroepen
de inloop anders organiseren. Wij hadden tot op
heden twee keer per week een inloopochtend.
Ouders konden tot 8.40 uur in de klas blijven en
meespelen met hun kind.
Voortaan zullen we de inloop één keer per week
houden. De ene week op de dinsdag en de
andere week op de donderdag, rekening houdend
met beide leerkrachten van uw kind. De inlooptijd
duurt van 8.25 - 8.50 u. Zo heeft u wat meer tijd om
met uw kind te spelen.
De eerstvolgende inloopochtend na de
wintervakantie is op dinsdagochtend 9 januari 2018
van 8.25 - 8.50 u. De 2e inloopochtend in 2018 is de
week daarop op donderdag 25 januari 2018 op
dezelfde tijd enz.
BELANGRIJKE DATA NOVEMBER-DECEMBER
Ma 25/12/2017 t/m vr
5/1/2018
Di 9/1/2017
Do 18/1/2017
Ma 22/1/2017
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Wintervakantie
Inloopochtend 1
nieuwe stijl
Studiedag. Kinderen vrij
Schoolfotograaf
Moederochtend
Inloopochtend 2
nieuwe stijl

OVER WATERBIDONS
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben van ons
een waterbidon gekregen als start van een
gezonde school. De bidon was bestemd om het
gebruik van water te stimuleren. We zien
nadrukkelijk kinderen veel meer water drinken dan
voorheen en dat is een goed teken. Helaas gaan
de bidons niet altijd langer dan één schooljaar
mee. Na overleg is besloten dat ouders ook zelf
een (duurzamere) waterbidon mogen
aanschaffen. De aangeschafte bidon moet wel
aan een aantal eisen voldoen. De waterbidon
moet volledig transparant zijn, zodat het
meegenomen water zichtbaar is voor de
leerkracht. Daarnaast moet de bidon voorzien zijn
van de naam van uw kind.
Afgelopen weken hebben jullie de gelegenheid
gekregen om een bidon die aan onze eisen
voldoet aan te schaffen voor uw kind. Helaas zien
wij nog steeds onze leerlingen met de bidons die
niet aan onze eisen voldoen naar school komen.
Wij vragen graag jullie aandacht hiervoor! Graag
zien wij al onze leerlingen na de windervakantie
met een transparante waterbidon.
Tevens zijn onze waterbidons bijna op, u moet snel
zijn als u eentje via ons wilt aanschaffen. Als de
bidons op zijn, is het helaas niet meer mogelijk om
ze bij ons te kopen.
Coördinatoren sport en welzijn,
Merdina Muratagic en Rachida Labbouz
GROEP 0/1 VAN START
Heeft u het al gezien? De nieuwe 0/1-groep is
ingericht en gaat direct na de wintervakantie van
start onder leiding van juf Basma.
Dankzij medewerking van leerkrachten en ouders
hebben we in 1 ochtend een klasje kunnen
inrichten. We zijn in ieder geval klaar om onze
nieuwe leerlingen voor het eerst te mogen
verwelkomen.

OUDERKAMER WORDT OOK TEAMKAMER

HADITH VAN DE MAAND

De ouderkamer is alhamdoelillah bijna een 2e thuis
of eigen kantoor geworden voor een hoop van
onze zusters. Omdat de school echter sterk groeit,
wordt het tekort aan ruimte nijpend.

Ieder van jullie is een hoeder
“Ieder van jullie is een hoeder en
verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is
gebracht. De heerser is een hoeder en is
verantwoordelijk voor zijn volk. De man is een
hoeder voor zijn gezin en is verantwoordelijk voor
degenen die onder zijn hoede vallen. De vrouw is
de hoedster in het huis van haar echtgenoot en is
verantwoordelijk voor degenen die onder haar
hoede vallen. De slaaf is de hoeder van de rijkdom
van zijn meester en is verantwoordelijk voor wat
onder zijn hoede is gebracht.”

Om onze jongste koters in groep 0/1 de ruimte te
geven, zullen de grote mensen voortaan 1 ruimte
moeten delen: de ouderkamer wordt nu ook de
teamkamer. Daarnaast wordt het een ruimte waar
onze leerlingen steeds vaker ook extra begeleiding
krijgen. De ouderkamer is voortaan daardoor alleen
beschikbaar op de woensdag, en ook alleen op de
daarvoor gereserveerde tijden.
NA DE KERSTVAKANTIE EEN NIEUWE CJG-ER

Deze woorden zijn van de Profeet (Allah’s vrede en
zegeningen zij met hem) overgeleverd door
Abdullah ibn Umar (moge Allah tevreden zijn met
hen beiden) en staan vermeld in Sahih Bukharie en
Sahih Muslim.

Na jaren trouwe dienst, moeten we binnenkort
afscheid nemen van onze school-CJG-er juf Malika.
Juf Malika gaat een nieuwe uitdaging aan elders.
In haar plaats komt meneer Omar. In een volgend
nieuwsbrief vertelt hij meer over zichzelf.
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