
 

 
 

 

Nieuwsbrief 
Nummer 1 

5 oktober 2018  

 

 

Komende activiteiten 

 

Datum Activiteit  

Woensdag 3 oktober  Start Kinderboekenweek 

Maandag 5 oktober  Schooltandarts op school  

Dinsdag 9 oktober  Vaderochtend  

Vrijdag 19 oktober  El kadisia Run 

Maandag 22 oktober 2018 

t/m 26 oktober 2019 

Herfstvakantie 

Woensdag 1 nov t/m vrijdag 

3 november  

Schoonmaakdagen 

 

Assalamoe Alaikoem Warahmatoe Allahi Wabarakatoehoe 

 

Beste ouders,  

 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. We heten u allen 

nogmaals van harte welkom en hopen op een succesvol en een fijn 

schooljaar.  

 

Personeel 

De formatie is inmiddels rond. De nieuwe leerkrachten en de nieuwe 

adjunct-directeur zijn hun werkzaamheden begonnen. 

Juffrouw Diane is nog steeds met ziekteverlof. Het is niet duidelijk of en 

wanneer ze haar werkzaamheden kan hervatten. 
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Buitenschoolse opvang 

Na de wintervakantie start Impuls met de Buitenschoolse opvang op onze school. 

Indien u gebruik wil maken van de Buitenschoolse opvang dan kunt u zich opgeven 

bij de administratie van de school. 

 

Schooltandarts  

De schooltandarts zal vanaf maandag 8 oktober gedurende ongeveer 4 weken in 

school aanwezig zijn.  

 

Kinderboekenweek 

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar “Vriendschap”. De 

Kinderboekenweek zal starten op 3 oktober 2018 en zal duren tot 12 oktober 2018. 

Wij besteden in deze periode extra aandacht aan dit thema d.m.v. workshops en 

voorstellingen voor de kinderen. 

Wij willen u vragen om het leesgedrag van uw kind te stimuleren. Dit kan door samen 

met uw kind de bibliotheek te bezoeken en boeken te lenen. De geleende boeken 

mag uw kind mee nemen naar school om in de groep te lezen. Kinderen vinden het 

ook erg leuk, om een boekje te lezen voor het slapen gaan. 

 

Salaat (het gebed) 

Vanaf groep 5 bidden de leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag gezamenlijk 

het dohr gebed. De kinderen krijgen gebedskleding van de school. Wij verzoeken uw 

kinderen slippers mee te geven die ze kunnen dragen om eventueel de woedoe te 

verrichten. De slippers kunnen de kinderen in hun luizenzak laten. 

 

Gymnastiek 

Wilt u erop letten dat de leerlingen gymkleding meenemen op de dagen dat ze 

gymles hebben. Het liefst een wit shirt en een donkere broek zodat het herkenbaar is 

als gymkleding. Dit om te voorkomen dat leerlingen in schoolkleding gymmen en die 

kleding de rest van de dag aanhouden.  

Zorgt u ook bij de kleuterleerlingen voor gymkleding? 
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Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is ook voor dit schooljaar vastgesteld op 60 euro. Dit 

bedrag is inclusief 30 euro voor het schoolreisje. 

Vanuit de ouderbijdrage betalen we bijvoorbeeld de vieringen en 

cadeautjes van Eid ul Fitr en Eid ul Adha en educatieve uitjes, de 

sportdag, de fancy fair etc. 

De ouderbijdrage kan in termijnen of ook in en keer betaald worden op 

het rekeningnummer NL 26 ABNA 0844 686 859 t.n.v. 

Basisschool El kadisia. Ouders die in het bezit zijn van een Stadspas 

kunnen deze bij de administratie laten scannen. 

Wij verzoeken jullie vriendelijk het bedrag vóór 31 oktober 2018 te 

voldoen en uw betalingsbewijs goed te bewaren. 

  

Gevonden voorwerpen/kleding 

Het komt steeds vaker voor dat de kinderen tijdens het buiten spelen of 

gym hun kleding vergeten mee te nemen of achterlaten. Denk ook 

andere voorwerpen zoals sleutels, brillen etc. Wanneer wij de gevonden 

voorwerpen hebben gevonden bewaren wij dit, totdat de ouder/kind zich 

meldt. Het komt ook weleens voor dat uw kind/kinderen met een andere 

jas/trui of voorwerp  (per ongeluk/per toeval) thuis komt wat dan 

misschien niet van uw kind/kinderen is. 

Wij willen u vragen hier op te letten en de artikelen weer in te leveren bij 

de administratie. 

TIP: Het is erg handig als u de kleding en andere eigendommen van uw 

kind van een naamsticker voorziet.  
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Kennismakingsgesprekken  

Inmiddels zijn de kennismakingsgesprekken afgerond. Mocht u nog een gesprek met 

de groepsleerkracht willen, dan kunt u een afspraak maken na schooltijd. Voor 

schooltijd is dit helaas niet altijd mogelijk. 

 

Het brengen en halen van uw kind 

In de ochtend kunt u, uw kind naar de klas brengen en samen een boekje lezen of 

een andere activiteit doen. We willen u wel vragen erop te letten dat u op tijd de klas 

weer verlaat. De les begint in de groepen 1 t/m 8 om 08.45 uur . 

 

Na schooltijd worden de leerlingen van groepen 1 t/m 3, door de groepsleerkrachten 

naar buiten gebracht. De kinderen van de overige groepen komen zelfstandig naar 

buiten. Wij vragen u uw kind buiten het hek van het schoolplein op te wachten. Dit 

houdt het voor personeel dat pleinwacht heeft overzichtelijk. 

 

Ouder- kind adviseur (OKA) 

Bij onze OKA Gülsen Sahin kunt u terecht met uw vragen rondom opvoeding, 

ondersteuning in het gezin. Gülsen is aanwezig op: 

Dinsdag 12.00 –  16.30 uur 

Woensdag 08.30 –  13.00 

 

Herinnering afspraken rondom eten en drinken op school 

El Kadisia is een Jump-in school en dit houdt in dat wij op school gezond eten en 

drinken. 

Hieronder nogmaals ter herinnering en ter informatie voor de nieuwe ouders. Mocht 

een kind alsnog iets meenemen wat niet gezond is, dan blijft dit op school.   

  

Het tussendoortje 

Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, mandarijn, aardbeien etc. 

* Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes, radijsjes etc. 

* Crackers, maiswafels en rijstwafels 

* Gedroogde fruit voorbeeld dadels, vijgen, abrikozen ( Let op: zonder suiker ) 
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* Magere yoghurt, Griekse yoghurt ( Geen smaak yoghurt) 

* Ongezouten nootjes ( walnoten, amandelen, hazelnoten) 

* Drinken, zoals water, melk/karnemelk en thee zonder suiker 

 

De lunchpauze 

Boterham met gezond beleg 

* Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes, radijsjes etc. 

* Crackers, maiswafels en rijstwafels 

* Gedroogde fruit voorbeeld dadels, vijgen, abrikozen ( Let op: zonder suiker ) 

* Magere yoghurt, Griekse yoghurt ( Geen smaak yoghurt) 

* Ongezouten nootjes ( walnoten, amandelen, hazelnoten) 

* Drinken, zoals water, melk/karnemelk en thee 

 

Traktatie 

Heeft uw kind iets te vieren dan kan dat aan het einde van de week op een vrijdag. 

Traktatie dient gezond te zijn. Indien het niet voldoet aan de regels zullen wij dit 

helaas weer terug aan u kind meegeven. 

* Groente en fruit in een leuk jasje. 

* Kleine porties van producten zoals een rozijndoosje, popcorn, soepstengel etc. 

* Eventueel klein presentje 

 

Samen met u willen wij deze afspraken, m.b.t. het voedingsbeleid, realiseren in het 

belang van de gezondheid van onze kinderen 

_________________________________________________________________ 

 

Wassalamoe Alaikoem, 

Directie en het team van El Kadisia              
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