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Afwezigheid meneer Ali  
 
Meneer Ali is eventjes afwezig. Juf Saliha en juf Daphne (ma & di) nemen de groep zolang over. We 
wensen meneer Ali een spoedig herstel en hopen hem snel weer op school te zien! 
 
 
 

 
 
 
Staking 6 november  
 
 
 
Op woensdag 6 november is er een staking uitgeroepen voor het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs. Redenen van de staking: 

- Verlagen van de werkdruk; 
- Aanpakken van het lerarentekort; 
- Verhogen van de salarissen.  

 
 
 

Het team van Salah Eddin El Ayyoubi staakt mee. Dat betekent dat de school 
op woensdag 6 november dicht blijft. Alle kinderen hebben vrij. 
 
 
Fietsexamen Veilig Verkeer Nederland 
 
Jaarlijks doet onze school mee met het theoretisch en het praktisch fietsexamen van Veilig Verkeer 
Nederland.  
 
Na evaluatie van de gang van zaken de afgelopen jaren hebben wij het volgende besloten: 

- Alleen leerlingen uit Helmond nemen deel aan het praktisch fietsexamen; 
- Alleen in groep 7 nemen de leerlingen deel aan het praktisch fietsexamen; 
- Er wordt door de groepsleerkracht met de leerlingen 1x geoefend met de leerlingen die mee 

doen, mits er voldoende ouders zijn die dit willen begeleiden. 
 
De ouders van leerlingen uit groep 7 krijgen hier later in het jaar verdere informatie over. 
 
 



 

 

Koffie ochtend moeders 
 
 
De volgende koffie ochtend voor de moeders is gepland op donderdag 31 oktober, van 08.30-09.45 
uur. Graag tot dan. 
 

Ouderspreekuur 
 
Het volgende ouderspreekuur van dit schooljaar is op dinsdag 19 november  as. Juf Saliha heeft tijd 
voor u tussen 08.45-10.00 uur. 
 

Uitnodiging themabijeenkomst dinsdag 5 november ’19. 

Wij nodigen u allen van harte uit op onze 
themabijeenkomst op donderdag  5 november a.s. 

Alle groepen zullen een optreden verzorgen voor de andere 
leerlingen en voor u ouders. 

Er komen  allerlei maatschappelijke onderwerpen, in 
relatie tot onze identiteit, aan bod. 

08.30 – 09.15 uur: groep 1/2b, groep 3b, groep 4, groep 6 
en groep 8. 

09.30 – 10.15 uur: groep 1/2a, groep 3a, groep 5 en groep 
7. 

We hopen op uw aanwezigheid. 



 

 

Namens alle leerlingen & team Salah Eddin El 
Ayyoubi. 


