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Nieuwsbrief rondom Corona nummer 7 

Beste kinderen,                

Alweer een berichtje per mail van ons, omdat we jullie nog steeds moeten missen. 
 
Als het goed is hebben jullie nu (of aan het einde van vandaag)een tas met boeken en schriften thuis 
om mee te kunnen werken (en ook iets lekkers). Met deze boeken en schriften, kleine postpakketjes 
en de digitale oefeningen op Padlet en Gynzy moeten jullie tot de meivakantie nog wel vooruit 
kunnen! 
 
Goed  dat jullie ouders naar school zijn gekomen om deze spullen op te halen. Want zonder deze 
spullen kun je moeilijk verder werken. We zien jullie niet meer maar met jullie allemaal hebben we 
wel telefonisch contact gehad en met velen van jullie ook nog dagelijks contact per mail. En weet je 
dat contact met elkaar is wel heel belangrijk. Wij willen graag weten hoe het met jullie gaat maar 
verwachten ook dat jullie net zo hard thuis werken zoals jullie ook op school deden. Want niet naar 
school komen betekent niet dat je dan maar achterover gaat hangen en gaat luilakken. Er komt een 
moment dat de scholen weer open gaan en het zou toch ontzettend vervelend voor jou zijn dat je 
heel veel bent vergeten en niet meer weet hoe je bijvoorbeeld keersommen moet doen of 
ingewikkelde vraagstukken moet oplossen. Of alle letters waar je zo hard voor hebt geoefend in 
groep 3, gevierd met een feestje, niet meer kunt plakken aan elkaar. En helaas zijn er ouders die ons 
vertellen dat er kinderen zijn die echt niets willen doen…….Wij hopen dat jij daar niet bij hoort. Echt 
jongens en meisjes het is echt superbelangrijk dat je thuis blijft werken!!!! Elke dag van maandag 
tot en met vrijdag, behalve wanneer het vakantie is. as Maandag is het bijvoorbeeld officieel vrij in 
Nederland omdat het tweede paasdag is dan heb jij ook vrij.  
 
Binnenkort start de heilige maand Ramadan weer inchaAllah, een mooie maand om veel zegeningen 
te verdienen maar ook heel veel Doea te doen. En lieve kinderen de Doea van jullie zijn ontzettend 
belangrijk, laten we alsjeblieft veel Doea doen voor elkaar. Dat we gezond blijven en dat we weer net 
zoals vroeger naar school kunnen maar ook weer naar de moskee, want daar komen we helaas ook 
niet meer….  
En je hoeft niet te wachten tot de maand Ramadan om Doea te doen, Doea kan elke dag , na elk 
gebed, wanneer je maar wilt.  
 
 
 Hadiths 
 

Onze lieve Profeet heeft gezegd:  
Het ergste dat ik vrees voor mijn volgelingen is te veel eten, lang slapen, 
luiheid en nalatigheid 

 
 
 
 
 
 



 

 

Lieve berichtjes 
 
 
Zo af en toe worden we door jullie blij verrast. Een doos bonbons (erg lekker…) of lieve tekeningen in 
de brievenbus voor de juffen (erg mooi….) of leuke berichtjes in de mail. Het doet ons goed, dank 
jullie wel daarvoor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Super dank Bening, Safiyya en Amaanah!!! Deze mooie werkjes en lieve 
woorden doen ons erg goed. 



 

 

 
 
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! 
 
Les op afstand. 
Er is door de overheid een site opgericht over les op afstand. Daar is ook een kopje speciaal voor 
ouders. U kunt daar terecht op https://ouders.lesopafstand.nl/ Misschien interessant om daar eens 
rond te kijken.  
 
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.  

https://ouders.lesopafstand.nl/

