
06-02-2020 

 

Islamitische Basisschool  
Salah Eddin El Ayyoubi 

Bezoekadres 
Postadres 

Telefoon 
Website 

E-mail 
 

: Venuslaan 29, 5702 GA Helmond 
: Postbus 395, 5700 AJ Helmond 
: 0492553941 
: salaheddinelayyoubi.nl 
: school@ salaheddinelayyoubi.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit schooljaar bestaat onze school al 30 jaar, Elhamdoelillah. 
Dit gaan we natuurlijk vieren samen met onze kinderen, collega’s en ouders.  
 
Dat gaan we doen op 24, 25 en 26 maart.  
Wij zijn al volop bezig met de voorbereiding en maken er een mooi  programma van inchaAllah. 
 
U krijgt uiteraard nog meer informatie maar houdt alvast woensdagmiddag 25 maart  en donderdag 
26 maart ruimte vrij in uw agenda. 
 
Adviesgesprekken groep 8 
 
Afgelopen maandag hebben de adviesgesprekken plaats gevonden. Het eerst gesprek vond al om 
08.00 uur plaats en we waren klaar met het laatste gesprek om 17.00 u. Ondanks dat onze leerlingen 
wel wisten welk advies ze konden verwachten ( préadviezen  in groep 6 en groep 7 én entree toets) 
was het toch nog elke keer opnieuw spannend. 
 
Wij wensen al onze kinderen een goede aanloop naar de CITO eindtoets en een succesvolle 
toekomst! 
 
Ouderspreekuur 
 
Het volgende ouderspreekuur van dit schooljaar is op dinsdag 18 februari as. Juf Saliha heeft tijd 
voor u tussen 08.45-10.00 uur. 
 
 
 
 
 



Reminder 
 

- Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari ’20; 
- Groep 3 & 4 vrij maandag 2 maart ’20; 
- Peutermiddag dinsdag 3 maart ’20 (uitnodigingen volgen); 
- Rapportgesprekken dinsdag 10 & donderdag 12 maart ’20. 

 
 

 
Doe in de voorjaarsvakantie mee met gave activiteiten!                                                                               

Heb je in de vakantie al je energie gespaard voor ons te gekke vakantieaanbod? 

Op woensdag, donderdag en vrijdag in de voorjaarsvakantie hoef jij je in ieder geval niet te vervelen! 

Mario Kart, apenkooi, koken (alleen of samen met mama of papa) of leren skiën of snowboarden? 

Dat kan! Daarnaast kun je ook met onze Junior Jibb+’ers gaan paintballen! Gaaf he?!  

Paintballen is mede georganiseerd door onze leerling Suleyman Ofakkir uit groep 7. Hij is een van 

de Junior Jibb+ers. Wij vinden dat supergaaf en zijn erg trots op Suleyman!!!  

 

Vanaf de peuters t/m klas 1, 2 van het VO is er iets te doen. 

Aanmelden kan vanaf maandag 3 februari (9.00 uur) t/m woensdag 19 februari 2020. 

Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere activiteiten. 

Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan! 

VOL=VOL. 

 Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld 

(www.leergeld.nl/helmond). 

 

Tot in de voorjaarsvakantie! 

 
 

http://www.jibbplus.nl/

