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Komende activiteiten

Datum
Ouderavond voor ouders
groepen 8

Activiteit
19 december 2018

Wintervakantie

21 december t/m 6 januari 2019

Ouderavond

22 januari 2019

Moederochtend

23 januari 2019

Welkom schoolschrijfster

22 januari 2019

Assalamoe Alaikoem Warahmatoe Allahi Wabarakatoehoe
Beste ouders,
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. We wensen u een fijne
wintervakantie en hopen iedereen in sha Allah gezond en wel na de
vakantie weer te verwelkomen. Veel leesplezier!
Personeel
Helaas is de griepgolf nog niet helemaal voorbij, waardoor ook de
leerkrachten weleens ziek zijn. We proberen altijd zo goed mogelijk
vervanging te regelen voor de groep en hopen op u begrip. Juf Havva is
momenteel met zwangerschapsverlof en juf Denise vervangt haar in groep
3A.
Ouderavond
Volgende week woensdag 19 december is er een ouderavond gepland voor
de ouders van de leerlingen van groep 8. Het thema is de overgang PO-VO.
De voorlichting wordt verzorgd door een medewerker van OCO . Tevens
zijn verschillende VO scholen uitgenodigd om u te vertellen over hun
werkwijze.
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Voedselinzameling
We zijn nu al ruim een week verder met het inzamelen van voedsel voor de
voedselbank. Helaas zien wij dat het ingezameld voedsel 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 (21-12-2018) langs komen om
alles op te halen.
Mocht uw kind iets hebben meegenomen dan kan dat bij de
groepsleerkracht worden ingeleverd.

De Vreedzame School
Na de winter vakantie starten we met de lessen van blok 3. Het thema van
blok 3 is: We hebben oor voor elkaar. In blok 3 wordt er aandacht besteed
aan de manier waarop de leerlingen communiceren met anderen. De
leerlingen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk
communiceren, goed luisteren, vragen stellen, zich verplaatsen in het
gezichtspunt(de manier waarop je naar iets kijkt) van een ander. De
kinderen worden gestimuleerd dat ze een eigen mening hebben. Maar de
mening van de een is niet altijd de mening van een ander. De kinderen leren
ook hoe ze hun mening op een goede manier kunnen gebruiken. Goed
kunnen communiceren staat centraal bij het oplossen van conflicten.
Kinderen leren ook dat een goede communicatie een prettige sfeer in de
groep teweeg brengt.
Mediatoren
Na de winter vakantie start de mediatoren opleiding. Vanuit de Vreedzame
school worden Mediatoren opgeleid. Mediatoren zijn leerlingen die medeleerlingen helpen met conflicten oplossen. De trainingen vinden plaats
onder schooltijd en worden verzorgd door meester Mustafa.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf zal op dinsdag 26 en donderdag 28 februari op school
komen. U ontvangt hierover meer informatie via digiduif.
Cultuur en burgerschapsvorming
De leerlingen van de groepen 7 hebben een bezoek gebracht aan de Tweede
kamer, en Madurodam in Den Haag. De kinderen hebben een leuke en
leerzame dag gehad.
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19 december gaan de groepen 8 een bezoek brengen aan de Rechtbank aan
de Parnassasweg.
23 januari is er moederochtend gepland en een modeschow van de
kleutergroepen voor het goede doel. (hierover volgt nog informatie).
Schoolschrijfster
Op 22 januari zullen wij een nieuwe schoolschrijfster welkom heten op
onze school.
Haar naam is Tiny Fisscher en zij verheugd zich, om van januari tot en met
mei met de leerlingen van de groepen 4 aan de slag te gaan met boeken,
verhalen, gedichten en veel meer leuke taalspelletjes. Om 08.45 staan de
leerlingen en leerkrachten op het schoolplein om haar te ontvangen en van
09.00-09.45 mogen de ouders kennis met haar maken in de aula.
Naschoolse activiteiten
De huidige naschoolse activiteiten zijn intussen afgelopen en in week 4
starten er weer nieuwe activiteiten:
 Op maandag sportactiviteit voor jongens van 15.15-16.30
 Op dinsdag technieklessen voor de groepen 5 van 15.15-17.00
 Op dinsdag Sciandri in de gymzaal van 15.30-17.00
 Op woensdag kleutersport 13.30-14.30
 Op donderdag sportactiviteit voor meisjes 15.15-16.30
 Op vrijdag is Sciandri in de gymzaal van 14.00-15.30
Na de wintervakantie kunnen de leerlingen zich aanmelden via de flyers,die
bij hun leerkrachten te verkrijgen zijn.
MR verkiezingen
Er hebben zich 6 ouders gemeld voor de verkiezingen. Dit betekent dat er
voor de ouder-geleding verkiezingen gehouden gaan worden.
Via digiduif zult u nog op de hoogte worden gehouden.
Wassalamoe Alaikoem,
Het team van El Kadisia
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