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Komende activiteiten 
Datum Activiteit 

Maandag 5 november  Schooltandarts aanwezig 
Woensdag 7 november  Nationale Schoolontbijt 
Maandag 12 november t/m 
vrijdag 30 november  

Start Voortgangsgesprekken 

Donderdag 15 november  Project: Advocaat in de klas  voor groepen 8 
Woensdag 19 december Ouderavond groep 8 overgang PO/VO 

 
 

Assalamoe Alaikoem Warahmatoe Allahi Wabarakatoehoe 
 

Beste ouders,  
 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staat veel belangrijke informatie in, 
veel leesplezier. Dank aan de overblijfcommissie en de MR die hun bijdrage hebben 
geleverd. 
 

Hadith van de maand 
Onderstaande hadith staat gedurende de maand november centraal op school. 
 

De Boodschapper van Allah heeft gezegd: 
 "O mensen ! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) 
 is één. Een Arabier is niet beter dan een niet Arabier, en een niet Arabier is niet 
beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een zwarte en een zwarte is 
niet beter dan een blanke  behalve in termen van vroomheid en goede daden". {  
overgeleverd door Imam Ahmad, 22391, al-Silsilat al-Saheeh 
 

Personeel:  
 
Juffrouw Marjam (groep 1 /2 A) is wegens ziekte afwezig.  
 
Het te kort aan personeel blijft een regionale uitdaging. De laatste periode hebben wij te 
maken met ziekmeldingen.  
Met de scholen binnen el Amal huren wij bij een onderwijsbureau inval leerkrachten in. 
Helaas kan ook dit bureau geen leerkrachten leveren. We proberen de vervanging zoveel 
mogelijk met één invalleerkracht op te lossen. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Het kan zelfs 
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voorkomen dat er helemaal geen invalleerkracht meer beschikbaar is. In zo’n geval zoeken 
we intern naar een oplossing. Het kan zijn dat er groepen worden gecombineerd of dat de 
kinderen over andere groepen worden verdeeld. Als er echt geen verantwoorde oplossingen 
meer zijn om kinderen op school op te vangen, kan de schoolleiding besluiten groepen 
kinderen naar huis te sturen. In dit geval zal altijd worden nagegaan of de kinderen thuis 
opgevangen kunnen worden. 
 
 

Deelname EU- schoolfruit  
De school doet mee aan EU-Schoolfruit! Dagelijks wordt op school fruit gegeten dat de 
kinderen van huis uit meenemen. Vanaf 13 november t/m 20 april 2019 hoeft u de kinderen 
op de donderdag en de vrijdag geen fruit mee te geven. Zij krijgen op deze dagen,gratis 
groente en fruit op school.Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-
Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. 
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  
 

Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is ook voor dit schooljaar vastgesteld op 60 euro. De termijn voor 
ouderbijdrage is inmiddels al verstreken. Gelukkig hebben inmiddels enkele ouders 
betaald.Wij verzoeken u nogmaals vriendelijk het bedrag als nog vóór 20 december 2018 te 
voldoen. U heeft ook de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen,u kunt dan 
terrecht bij de administratie. 
 

U kun het bedrag overmaken 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. Bij contante betaling vragen wij u,de kwitantie goed te 
bewaren. 
 

Voortgangsgesprekken 
Vanaf  week 46 vinden de voortgangsgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek bespreekt de 
leerkracht met u de vorderingen van uw kind. U ontvangt nog bericht over de inschrijving via 
Digiduif. 
 
Overblijf en werving overblijfmoeders 
Via deze nieuwsbrief wil de overblijfcommissie u op de hoogte brengen, van een aantal 
ontwikkelingen rondom het overblijven: 

1. De indeling van de pauzes is veranderd: er zijn nu 4 pauzes (a 30 min) in plaats van 3. 

Hierdoor spelen er minder klassen tegelijk op het plein, waardoor er meer ruimte is 

voor de leerlingen. Ook de verdeling is veranderd; zo spelen bijvoorbeeld de kleuters 

niet meer tegelijk met de oudere groepen.  

2. Met de werkgroep "Playground" (vanuit de gemeente Amsterdam) is er gekeken naar 

een speelschema/ indeling van het plein. We werken nu met roosters waarin staat 

wanneer welke klassen gebruik mogen maken van het grote voetbalveld. Op deze 
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manier krijgen alle klassen de gelegenheid om hier te spelen. Voorheen waren dit vooral de 

oudere leerlingen.  

Er zijn een aantal overblijfkrachten bijgekomen. We zijn nog wel op zoek naar 2 extra 
krachten, die zich speciaal zullen richten op het spelen met de leerlingen .Indien u interesse 
heeft dan kunt u uw sollicitatie mailen naar ouderraad.elkadisia@elamalscholen.nl 
Bovenstaande heeft gemaakt dat het overblijven overzichtelijker is geworden en een fijnere 
plek voor de leerlingen om te spelen tijdens hun pauze.  
 
We blijven met de werkgroep evalueren en zo nodig bijsturen. Ideeën en tips (ook van de 
leerlingen!) worden gewaardeerd en zijn van harte welkom. Dit kan bij 1 van de 
overblijfcoördinatoren (Juf Malika/Karima van de administratie of overblijf juf Amina, 
moeder van Akram, Oumnia & Jabir).  

Wel willen we de ouders opnieuw dringend verzoeken om tijdens het overblijven 
niet zelf leerlingen aan te spreken op dingen die (mogelijk) gebeurd zouden zijn tijdens 
overblijf. Dit is voor kinderen intimiderend en bedreigend. Is er iets voorgevallen en wilt u 
dit bespreken, doe dit dan met de leerkracht van uw kind, deze zal u verder helpen. 
Leerlingen hebben recht op een veilige en prettige speelomgeving; zelf disciplineren 
tijdens overblijf wordt niet geaccepteerd en hierop zullen sancties volgen. 

NB: Wij zijn nog opzoek naar mogelijkheden, om de weg naar de autowegen en fietspaden te 
blokkeren 

Huiswerkbegeleiding  

Studiepoort 
Wij organiseren als school dit jaar huiswerkbegeleiding via Studiepoort op school voor onze 
leerlingen van de groepen 6, 7 & 8. 
De leerlingen krijgen naast rekenen en begrijpend lezen ook aandacht voor 
studievaardigheden en het toepassen van (leer)strategieën. Op deze manier willen we onze 
kinderen de kennis en vaardigheden meegeven die ze de komende jaren het meest nodig 
zullen hebben. 
We hebben de kinderen geselecteerd op hun onderwijsbehoefte. 
Deze huiswerkbegeleiding vindt wekelijks op de vrijdag plaats . 
 
Lyceo 
Wij organiseren dit jaar naast een normale huiswerkbegeleidingstraject tevens een speciaal 
traject voor enkele leerlingen van de groepen 8. 
De leerlingen krijgen naast rekenen en begrijpend lezen ook aandacht voor 
studievaardigheden en het toepassen van (leer)strategieën. Op deze manier willen we onze 
kinderen de kennis en vaardigheden meegeven die ze de komende jaren het meest nodig 
zullen hebben. 
Ook deze huiswerkbegeleiding vindt wekelijks op de vrijdag plaats. 
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Schoolontbijt 
Ook dit jaar hebben wij mee gedaan met het Nationale schoolontbijt. Het ontbijt hebben wij  
7 november genuttigd met de kinderen. Wij merken dat veel kinderen in de ochtend niet 
ontbeten hebben.Met dit project willen wij het belang van een goed ontbijt, wederom onder 
uw aandacht brengen. 
 

Kinderpostzegelactie (groep 7) en kinderboekenweek 
De kinderpostzegel actie is deze week afgerond. De kinderboekenweek is ook afgerond met 
workshops voor de kinderen in de gymzaal. 
 
Naschoolse activiteiten 
De komende weken zijn er na school verschillende activiteiten voor de kinderen. U heeft uw 
kind/eren kunnen inschrijven voor meisjesvoetbal, sportinstuif/ Sciandri, techniek les, 
hockey , drama, natuur avontuur, en  kleutersport 
 
Schooltandarts 
De schooltandarts is er volgende week donderdag voor het laatst. Over een half jaar is de 
tandarts er weer. Mocht uw kind in de tussentijd pijnklachten hebben kunt u altijd contact 
opnemen met de tandarts. Telefoonnummer: 020-6166332 
Trammelant in tandenland 
Ook dit schooljaar doen we mee met het programma rond mondhygiene:   
Trammelant in Tandenland.  
Het is een programma voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en hun ouders.  
Op www.trammelantintandenland.nl kunt u meer informatie vinden over het programma. 
 
Fout parkeren : 
De politie gaat harder optreden tegen foutparkeren. 
Buurtbewoners van school hebben geklaagd over de verkeersoverlast rondom de school. 
De politie heeft daarom aangegeven dat ze foutparkeren en stil staande automobilisten  
zal beboeten. Ook ziet de politie dat de ouders soms midden op de weg stoppen om de 
kinderen uit laten stappen, 
dit is onveilig voor onze kinderen en wekt bovendien agressie in het verkeer op.  
 
Bericht namens verkiezingscommissie Medezeggenschapsraad 
 
Binnenkort vinden er Medezeggeschapsraadverkiezingen (MR-verkiezing) plaats onder 
ouders en het personeel van onze school.  
 
Reden hiervoor is dat volgens het MR-reglement 1 keer in de 4 jaar verkiezingen dienen te 
worden gehouden. Inmiddels is het meer dan 4 jaar geleden en is de tijd aangebroken om 
nieuwe MR-verkiezingen te houden.  
 
Binnenkort zal er via Digiduif meer informatie worden gegeven hierover.  
 
Wassalamoe Alaikoem, 
Directie en het team van El Kadisia              
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