
 

 
 

 

Nieuwsbrief 
Nummer 4 

Vrijdag 8 februari 2019 

 

Komende activiteiten 
 

Datum Activiteit  

18 februari t/m 22 februari Voorjaarsvakantie 
Vrijdag 8 februari Vrijdag 8 februari 

Dinsdag 26 t/m do 28 febr schoonmaakdagen 
Dinsdag 26 februari  Schoolfotograaf 

Dinsdag 26 februari  Ouderavond met bureau Halt 
Donderdag 28 februari schoolfotograaf 

Vrijdag 1 maart Studiedag ( geen school) 

Woensdag 13 maart  1e rapport  

 
Assalamoe Alaikoem Warahmatoe Allahi Wabarakatoehoe 
 

Beste ouders,  
 

Voor u ligt de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier! 
 

Personeel 
Wij hebben de afgelopen periode enkele nieuwe collega’s aangesteld:  
Juf Denice , Juf Meryam en Juf Louisa. 
Juffrouw Meryam gaat weer geleidelijk aan re-integreren. 
Juffrouw Havva is bevallen van een gezonde dochter ,zij heet Nehir. Moeder en kind 
maken het goed. 
 

Ouderbijdrage (reminder) 
De ouderbijdrage bedraagt €60 per leerling (waarvan €30 euro voor het schoolreisje). 
Vanuit de ouderbijdrage worden verschillende aciviteiten betaald zoals viering Eid ul 
Fitr en Eid ul Adha, educatieve tochten, gebedskleding, iftar etc.  
Wilt u z.s.m betalen zodat we leuke activiteiten kunnen plannen voor de leerlingen.  
 
U kunt het bedrag overmaken op de rekening van El kadisia  NL26ABNA0844 686 859 of 
betalen bij de administratie. Wij vragen u om uw betalingsbewijs goed te bewaren! 
Indien u in het bezit bent van een stadspas dan kunt u deze laten scannen bij de 
administratie. 
 
De ouderbijdrage kan uiterlijk 15 maart 2019 betaald worden!!! Hierna is het niet 
meer mogelijk om te betalen voor schoolreis. 
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Schoolschrijver 
Dinsdag22 januari hebben we de schoolschrijfster Simone Arts feestelijk welkom 
geheten. Zij zal lessen geven in met name de groepen 4 maar ook door de hele school. De 
lessen zijn gericht op leesbevordering, gedichten en schrijven. We hopen op een leuke en 
leerzame periode voor de leerlingen.  
 
 

Inzameling waterput 
Tijdens de moederochtend hebben we ingezameld voor het doel waterputten. Het totaal 
opgehaalde bedrag tot nu toe is €1291,60 Allahuma barek. Wij willen iedereen hartelijk 
bedanken voor iedere vorm van bijdrage om dit geweldige doel te verwezenlijken. Moge 
Allah jullie rijkelijk belonen. 
Wij gaan insha Allah voor een nog mooier bedrag en starten daarom per 4 februari met 
een nieuwe inzamelingsactie. Dit keer willen we zoveel mogelijk statieflessen 
verzamelen. We hopen weer op uw hulp te kunnen rekenen. U kunt de flessen tot 4 
maart inleveren bij de leerkracht van uw kind. 
 

Voedselinzameling 
We zijn nu al elhamdullilah een weekje verder met het inzamelen van voedsel voor de 
voedselbank. Helaas zien wij dat het nogal minimaal is. Ik wil jullie daarom vragen om 
iets mee te geven aan uw kind omwille van Allah. Leer onze kinderen om te geven 
omwille van Allah.  
 

De voedselbank zal aankomende vrijdag (08-02-2019) langs komen om alles op te halen. 
 
Mocht uw kind iets hebben meegenomen dan kan dat bij de groepsleerkracht worden 
ingeleverd. Is het te groot of te zwaar dan kunt u het bij de conciërge of de administratie 
melden of afgeven. 
 

Moge Allah jullie belonen voor jullie inzet en vrijgevigheid. 
 
 

MR bericht 
De verkiezingen liggen inmiddels achter de rug en het waren bijzondere en mooie 
verkiezingen! 
 

Wij zijn ontzettend blij dat de verkiezingen zo leefde in de school: bij de ouders, de 
kinderen en het personeel. 
 
AllhamduliAllah was de opkomst hoog en daarvoor willen wij u als ouder bedanken. 
Moge Allah u belonen voor het vertrouwen in de kandidaten.  
De volgende 4 leden zijn gekozen: 
 
*Najat Hdoudou 
*Ouarda Kasriou 
*Soumaya Chairi 
*Bilal Singer  
 
Wij wensen de MR-leden heel veel succes de komende jaren inshAllah.  
 

http://www.elkadisia.nl/
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Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de verkiezingen: de 
ouders die elkaar aanspoorde om te stemmen, het schoolpersoneel en de kandidaten en 
voor de prachtige stembus die gemaakt is door de leerlingen van groep 8. Baraka Allah 
fiekum.  
 

 
 

 
 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf zal op dinsdag 26 en donderdag 28 februari op school komen. Meer 
informatie hierover heeft u inmiddels ontvangen. 
 

Poëzieweek 
Van donderdag 31 januari tot en met woensdag 6 februari 2019 was het Poëzieweek in 
Vlaanderen en Nederland. In deze bijzondere week hebben wij genoten van de mooie 
gedichten/tekeningen van de kinderen. 
 

Poetsweek 
Tandenpoetsen is één van de belangrijkste dingen als het gaat om een schone en 
gezonde mond.  In de week van 4 februari t/m 12  februari zal er in alle groepen 
poetsinstructie worden gegeven aan de leerlingen door onze mondzorgcoach meester 
Marc. 
 

De vreedzame school 
Binnenkort starten wij met blok 4: We hebben hart voor elkaar. Dit blok gaat over 
gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat 
in de klas en in de school. De school streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig 
voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar” hebben d.w.z. dat ze met respect omgaan 
met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen 
en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter instaat om 
conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van 
belang dat kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze 
gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. In dit blok we 
het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand 
wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun 
boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict op te lossen. Verder 
gaat het in blok 4 over blij zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen 
die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet 

http://www.elkadisia.nl/


Nieuwsbrief 4   – El Kadisia 

Elk kind is uniek en staat centraal ‘ 

El Kadisia | Piet Mondriaanplein 2 | 1061 SC Amsterdam  020 – 6138646  administratie.elkadisia@elamalscholen.nl 

www.elkadisia.nl 

elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de 
ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.\ 
 

Tips voor thuis; 
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten. 
Bespreek wat je kunt doen als je boos bent: weten wat je wilt, rekening houden met wat 
jezelf wilt en wat de ander wil. 
 
 

Verlofaanvragen  
 

We willen u eraan herinneren dat aanvragen voor vakantieverlof 8 weken van tevoren 
aangevraagd moeten worden. Overige verlofaanvragen (huwelijk, overlijden) hebben 
andere aanvraagtermijnen, meer informatie kunt u terecht bij de administratie. Verlof 
wordt alleen verleend in bijzondere situaties. Op de volgende link vindt u hier meer 
informatie over.  
verlof regeling in het onderwijs 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

Wassalamoe Alaikoem,  

Het team van El Kadisia              

http://www.elkadisia.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

