
01-04-2020 

 

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 
 

Nieuwsbrief rondom Corona nummer 6 

                                                                                                                                         
Beste kinderen,                

Alweer een berichtje per mail van ons, helaas gaat het nog even langer duren voor we elkaar weer 
kunnen gaan zien. Daarom zijn wij met zijn allen druk bezig om te kijken hoe we jullie nog beter / 
meer kunnen gaan helpen met het onderwijs bij jullie thuis.  
ALLEREERST, COMPLIMENTEN VOOR JULLIE EN DE OUDERS!! 
We horen dat er hard gewerkt wordt bij jullie thuis door iedereen. Dat is fijn en ook heel knap. 
 
Wat hebben we bedacht…  
 
In groep 7 & 8 hebben de meesters en juffen met het programma Padlet een digitaal prikbord 
gemaakt waar alle leerlingen van hun klassen in kunnen loggen. (Zij hebben de naam van de site en 
het bijbehorende wachtwoord al gehad).  
 
Op deze prikborden kunnen de meesters en juffen allerlei berichtjes hangen. Gewoon even een 
gezellig praatje, een verzoek naar ouders en kinderen, maar ook uitleg over bepaalde onderdelen van 
het huiswerk. Jullie zien de meesters en juffen daar niet, wel het digibord. En jullie horen de 
meesters en juffen natuurlijk wel. 
 
De komende periode zullen ook de andere juffen gaan werken met Padlet. Jullie krijgen daar bericht 
van als het zover is van jullie eigen juf. Dan kunnen jullie de juffen / meesters in ieder geval af en toe 
weer horen! 
 
Veel plezier met het werken in Padlet! 
 
Groetjes van alle juffen en meesters 
 
 
Beste ouders, 
 
Zoals jullie hierboven natuurlijk hebben kunnen lezen zijn we ons als team verder aan het oriënteren 
op het uitbreiden van de digitale mogelijkheden. Dit zal stap voor stap zijn. Dit om het behapbaar te 
houden voor onze leerkrachten, uw kinderen en u zelf.  
Op dit moment zijn / gaan we aan de gang met Padlet. In Padlet komt direct een kopje Gynzy, zodat 
uw kind op een en dezelfde pagina meteen relevante informatie kan vinden. 
Bij het uitbreiden van de digitale mogelijkheden moeten we daarnaast nog met 2 zaken rekening 
houden: 



 

 

 We hebben gezinnen met 1 maar ook met meerdere kinderen bij ons op school. We willen 
(en moeten) in ons aanbod rekening houden met de digitale mogelijkheden die er thuis voor 
de kinderen beschikbaar zijn. Niet overal is voor alle kinderen tegelijk de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een computer, laptop, i-pad etc.  

 We moeten rekening houden met de privacy van de kinderen (en van u). Bij veel 
programma’s wordt veel informatie gevraagd over uw kinderen (en u). We willen hier heel 
voorzichtig en zorgvuldig in zijn. 

 
Persconferentie 31 maart 2020 
 
Zoals u vast gisteren al heeft meegekregen, heeft de overheid besloten de termijn van het sluiten van 
de scholen te verlengen t/m dinsdag 28 april 2020.  
Dit betekent voor ons dat we op zijn vroegst weer kunnen starten met lessen op maandag 11 mei, na 
de meivakantie. Of dit daadwerkelijk gaat lukken moeten we afwachten. Op 21 april 2020 wordt er 
door de overheid besproken of de scholen na de meivakantie wel of niet weer open mogen.  
 
 

Boeken / werkboeken ophalen op school 

 

I.v.m. de verlengde periode van sluiting is het fijn en belangrijk dat u voor uw 
kinderen werkboeken / lesboeken e.d. kunt ophalen voor thuis. We willen u 
die mogelijkheid graag geven volgende week. Dat doen we als volgt: 
 

 U krijgt van de groepsleerkracht van uw oudste zoon / dochter een 
mail met een dag en tijd dat u welkom bent.  

 U kunt dan de spullen voor al uw kinderen in de eigen groepen 
ophalen.  

 Zorg dat u op deze dag en deze tijd op school aanwezig bent, niet op 
andere tijden. Dit i.v.m. de veiligheid van ons allemaal.  

 Van ieder gezin mag er 1 persoon spullen op komen halen, geen 
kinderen. 

 U mag alleen materialen meenemen voor uw eigen kinderen. 
 We proberen dit zo gespreid mogelijk aan te pakken. Mocht het nodig 

zijn, kan het zijn dat we u vragen om even buiten te wachten.  
 (Mocht u thuis mispakken op materialen, laat het ons dan weten. We 

kunnen dan kijken of we jullie hiermee vooruit kunnen helpen. Denk 
aan schrijfmateriaal, kleurtjes bij de kleintjes etc.). 

 
 
 



 

 

 
Aanwezigheid op school 
 
I.v.m. de aangescherpte richtlijnen van het RIVM werkt ons personeel zoveel mogelijk van thuis uit. 
We vragen u daarom om hieronder bij bereikbaarheid te lezen hoe u toch met ons in contact kunt 
komen.  
Houd u hierbij rekening met de gewoonlijke werkdagen van de juffen en meesters. We proberen 
mails zo snel mogelijk te beantwoorden maar soms kan het wel wat langer duren. Wij rekenen op uw 
begrip! 
 
Bereikbaarheid 
 
Zoals eerder genoemd zijn wij dagelijks bereikbaar van 11.00 uur tot 13.00 uur voor het 
beantwoorden van vragen van u of de leerlingen. Dat kan per mail. Mocht u een telefonische 
afspraak willen, geef dit dan aan in een mail naar de betrokken leerkracht.                                          
Blijft u hier gebruik van maken als dat fijn is. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur en managementteam Salah Eddin El Ayyoubi.  


