Den Haag, 11 januari 2018

We zijn inmiddels al weer 4 maanden verder in het
schooljaar 2018-2019. Het gaat goed met de kinderen
op school. Binnenkort starten voor de kinderen vanaf
groep 3 de Cito M-toetsen (‘M’ staat voor ‘Midden’
daar deze toetsen in het midden van het jaar worden
afgenomen). Moge Allah de school, onze kinderen,
hun ouders, de juffen en meesters en alle andere
betrokkenen blijven zegenen en belonen voor hun
moeite en inspanningen.
Oudertevredenheidsonderzoek
De afgelopen periode is er onder de ouders een
oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Zeventien
ouders hebben de vragenlijst ingevuld.
Ouders zijn over het algemeen tevreden. Ze zijn erg te
spreken over zaken als veiligheid, regels, schoolgids,
normen en waarden, burgerschap en actualiteit,
buitenschoolse activiteiten, werkstukken,
kennisontwikkeling, creatieve vorming, op tijd
beginnen en eindigen, voldoende hulp aan leerlingen,
huiswerk, lesuitval, tijd, pedagogisch handelen,
didactisch handelen, afstemming, actieve en
zelfstandige rol van leerlingen, schoolklimaat,
begeleiding, communicatie, betrokkenheid, advies,
adviezen omtrent schoolkeuze, opbrengsten, missie,
visie, identiteit en goede resultaten.
Zaken die nog beter kunnen zijn: mening van ouders
meenemen in de besluitvorming, informatie over
verbeteringen, omgaan met incidenten,
klachtenregeling, werken met computers, leren
plannen, duidelijkheid wanneer een leerling blijft
zitten of een groep overslaat, begeleiding bij keuze
vervolgonderwijs en informatie over scholen en
huisbezoeken.

De resultaten worden besproken in het team en met
de oudergeleding van de MR. Aan de hand daarvan
zullen we een lijst van ontwikkelpunten opstellen
waar we het komend jaar aan gaan werken
inshaAllah. We zullen u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen hieromtrent.
Op tijd komen
Wij merken dat er nog teveel kinderen te laat komen
op school. Als kinderen vaker te laat komen, missen
ze lessen en de lessen worden verstoord waardoor
andere kinderen hier ook de dupe van worden. Help
ons mee om de kwaliteit van onze school te
verbeteren door uw kinderen op tijd naar school te
brengen.
Wij maken u erop attent dat de school begint op 8.30
uur. Ook als er spelinloop is, moet uw kind om 8.30
uur binnen zijn. Inloop betekent niet dat u tot 9 uur
uw kind kan brengen. Misschien is dat verwarrend,
vandaar dat we het nog even benoemen.
Ziekmeldingen
Wat betreft ziekmeldingen hebben wij ook regels:
Wij gaan er vanuit dat als uw kind ziek is, u dit
telefonisch meldt bij de administratie tussen
8.00 uur en 9.00 uur. Wanneer uw kind niet op school
is, maar ook niet is ziekgemeld, wordt u door de
school gebeld. Als wij geen contact met u kunnen
krijgen, is dat in eerste instantie zorgwekkend voor
ons, omdat wij niet weten waar uw kind is. Het kan
best zijn dat u denkt dat uw kind op school is, terwijl
dat niet zo is. U begrijpt dat wij hier meteen op
moeten anticiperen vanwege de veiligheid van uw
kind. Het is daarom belangrijk dat u op tijd belt als uw
kind ziek is en dat u bereikbaar bent.

Verkeer rond de school
Buurtbewoners en ouders hebben in de ochtend en in
de middag veel last van oponthoud in de straat. Er zijn
nog steeds ouders die hun kinderen op de rijbaan
laten uitstappen of op de invalide parkeerplekken of
de plek van de schoolbussen gaan staan. Hierdoor
hindert u anderen, ook al is het maar heel even. Dat is
niet goed. Wij willen u vragen om hier rekening mee
te houden. De andere parallelstraten zoals de
Honthorststraat en de Trooststraat zijn minder druk.
Probeer uw auto daar te parkeren, zodat u uw
kinderen rustig naar school kunt brengen. Indien
mogelijk, breng dan uw kinderen liever op de fiets.
Dat is ook veel gezonder en beter voor het milieu.

Vrije dagen
Aankomende periode:
Vrij

Eerste dag

Laatste dag

Voorjaarsvakantie Ma. 25-02

Vr. 01-03

Meivakantie

Do. 18-04

Vr. 03-05

Ramadanvakantie

Ma. 03-06

Vr. 07-06

e

2 Pinksterdag

Ma. 10-06

Betaald parkeren
Vanaf 1 januari 2019 zijn de parkeertijden in Transvaal
en Schilderswijk opnieuw gewijzigd. Dit betekent dat
u op de dinsdagen en donderdagen tot 18.00 uur niet
hoeft te betalen als u uw auto bij de school parkeert.
Dit is goed nieuws. We zijn de gemeente dankbaar dat
ze het besluit hebben genomen dit terug te draaien.

Zomervakantie

Ma. 22-07

Nationale Voorleesdagen

23-01 t/m 02-02

Identiteit Advies Commissie
De Identiteit Advies Commissie heeft een eerste
bijeenkomst gehad. Het was een mooie bijeenkomst,
alhamdoeliellah. De leden hebben kennis met elkaar
kunnen maken, we hebben de kaders met elkaar
besproken en we hebben de verwachtingen met
elkaar gedeeld.

Tafeltjesmiddag 2

11-02 t/m 14-02

Kangoeroewedstrijd

21-03

Miraadj un Nabie

05-04

Schoolfotograaf

08-04

Koningsspelen

12-04

Cito Eindtoets groep 8

15-04 t/m 18-04

Woensdag 23 januari as. komen we weer bijeen
inshaAllah. We gaan dan de onderwerpen
inventariseren die we op de jaaragenda willen zetten.
We gaan de onderwerpen in een jaarplanning zetten,
zodat we dan voor het hele jaar een planning kunnen
maken met data en onderwerpen inshaAllah. U wordt
op de hoogte gehouden.
Koffieochtend
Op dinsdag 15 januari wordt er van 09:00 uur tot
10:00 uur een koffieochtend voor vaders en moeders
georganiseerd. Vaders kunnen in de personeelsruimte
gezellig bijeen komen en de moeders in de
bibliotheekruimte op school. U bent voortaan om de
week welkom op de dinsdagochtenden om 09:00 uur
om gezellig een kopje koffie of thee met ons en met
elkaar te drinken. U komt toch ook?

Vr. 30-08

Geplande activiteiten
Aankomende periode:
Activiteit Schooldag

Op onderstaande data is alléén de onderbouw vrij:
* Do. 04-07-‘19
* Vr. 05-07-‘19
Studiedagen
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6

Maandag 04-03 2019
Dinsdag 05-03 2019
Maandag 06-05 2019
Dinsdag 11-06 2019

Nieuws uit groep 2A
Voor de vakantie is groep 2A druk bezig geweest met
het thema ‘wonen’. We hebben onder andere het
onderwerp verhuizen behandeld. Wat komt er
allemaal bij kijken als je verhuist? De kinderen zijn

druk bezig geweest met het verven, het behangen en
de inrichting van de poppenhoek. In de klas hadden
we ook een IKEA-winkel waar de kinderen spullen
voor het huis konden kopen.

Nieuws uit groep 8
Wist u dat……………..










Tijdens het thema stond ook het meten centraal. De
kinderen hebben hun eigen duimstokken gemaakt en
hiermee volop gemeten. Daarnaast hebben ze door
middel van huisnummers geoefend met het tellen in
sprongen van twee. Ook hebben de kinderen de letter
h geleerd. De komende weken gaan we aan de slag
met het thema ‘gezondheid en ziekte’.



De leerlingen uit groep 8 voor de
wintervakantie hun voorlopige advies hebben
gekregen?
Wij deze week zijn begonnen met de Citotraining op school?
Deze trainingen 2 keer per week een uur na
schooltijd plaatsvinden?
Wij dit op de dinsdagen en donderdagen
doen?
Wij al wat middelbare scholen hebben
bezocht en nog gaan bezoeken?
Wij ook naar het Avicenne College in
Rotterdam zijn geweest?
Dit een middelbare school is met een
islamitische grondslag?
Wij woensdag 16 januari naar het Humanity
House gaan?
Wij hier voor even in de huid van een
vluchteling gaan kruipen?
Wij u in de volgende nieuwsbrief u gaan
vertellen hoe het was?

