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Beste ouders,  
 

 
Voorleeswedstrijd 2020 
 
De winnaars van de voorleeswedstrijd van vorige 
week zijn geworden: 
 
Groep 1 & 2 & 3:  AASIYAH CHENOUF groep 1/2a 
       SAFFIYAH CHENOUF groep 1/2a 
                                SARA YAVUZ groep 1/2a 
                                ILHAM HASSAN groep 1/2b 
                                MOHAMMED AZARFANE 1/2b 
                                HATICE YILDIZ groep 3 
                                YOUSRI DAHMANI groep 3 

 
Groep 4 & 5: IFRAH HASSAN groep 4b 
 
Groep 6: AMANI BOUGHLIDI groep 6 
 
Groep 7 & 8: RAYAN DOUIEB groep 8 
 
 
 
Allemaal gefeliciteerd met jullie uitstekende voorlezen! 
 
Met bewondering hebben we naar jullie geluisterd machaAllah. 
 
 
Rayan mag onze school vertegenwoordigen in de grote voorleeswedstrijd van Helmond in februari 
2021. Heel veel succes Rayan! 
 
 

Welbevindingsgesprekken 
 
Wij vinden het heel vervelend maar helaas kunnen we de komende welbevindingsgesprekken niet 
op school laten plaatsvinden. Zo veel ouders tegelijk school binnen laten op een veilige en 
verantwoorde manier is helaas niet mogelijk.  
We gaan daarom telefonisch de gesprekken met u doen.  
Wel willen gebruik maken van beeldbellen.  
 
Dat betekent dat u op dinsdag 3 november of donderdag 5 november tussen 15.30 en 17.00 u of 
17.30 en 19.30 u een videotelefoontje krijgt van de juf of meester van uw kind(eren).  
 
Tijdens de welbevindingsgesprekken staat het welbevinden van uw kind thuis en op school 
centraal. Daar zal het tijdens het telefoontje dan ook over gaan. 
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Vest / sjaal / warme kleren 
 
Nu het weer kouder wordt is het fijn als u uw kind een lekker warm vest mee wilt geven voor in de 
klas. Omdat we gedurende de hele dag moeten ventileren wordt het soms ook kouder in de klas. 
Het RIVM zegt hierover: “Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. 
Het helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken.  
Ventileren is het 24 uur per dag verversen van de binnenlucht met verse buitenlucht. De verse 
buitenlucht vervangt steeds een deel van de lucht in huis die vervuild is door bijvoorbeeld fijnstof en 
vocht.  
Middels een CO 2 meter houden we in de klas goed in de gaten hoe het met het CO 2 gehalte is 
gesteld.  
 
Oudercontact / ouderportaal 
 
De maatregelen van het RIVM rondom Covid-19 geven nog steeds geen mogelijkheden om u allen op 
school te ontvangen.  
Voor ons en uw kind is het belangrijk dat we wel goed contact houden met elkaar binnen de 
mogelijkheden van  het RIVM. 
Sommige vaste activiteiten kunnen op dit moment echt niet, een ouderavond, even binnenlopen etc. 
 
Op verschillende manieren leggen wij contact met onze ouders, hetzij telefonisch, hetzij via de 
tweewekelijkse nieuwsbrief of via de digitale weg. 
Ook hebben we op een veilige manier de spelinloop weten te organiseren. 
 
Daarnaast zijn we ons aan het verdiepen in de mogelijkheden van een ouderportaal waarmee we u 
nog beter op de hoogte kunnen houden. Dat heeft tijd nodig, maar u zult hier in de komende 
maanden meer over gaan horen. 
 
Beste ouders, de gezondheid van ons allemaal is belangrijk. Die van uw kind , van u en van ons team. 
InchaAllah lukt het ons om met zijn allen deze periode gezond  door te komen. Dat heeft alertheid en 
geduld nodig en heel veel Doea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In elk geval doen wij ons best op school en werken we  zo hard mogelijk met uw kind om zo goede 
mogelijke resultaten te behalen. En elhamdoelillah dat lukt heel goed. 
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Afspraken beantwoorden mails ouders 
 
We krijgen op het moment veel mails van u als ouders. Dat is logisch, u kunt niet zomaar meer even 
binnenlopen. We hebben met elkaar wel afspraken gemaakt over hoe we omgaan met deze mails en 
op welke termijn we ze kunnen beantwoorden. Het is namelijk zo dat de leerkrachten deze mails 
naast hun gewone werk erbij krijgen. En om uw mail goed en volledig te beantwoorden is soms tijd 
nodig. Daarom hieronder de afspraken die we met het team hebben gemaakt: 

 U krijgt binnen 5 werkdagen antwoord op u mail; 

 Als het antwoord op een mail meer tijd kost, krijgt u dat ook binnen 5 werkdagen te horen; 

 Onder de mails van ons staan de werkdagen van de collega’s vermeld, zodat u weet op 
welke dagen iemand (telefonisch) bereikbaar is tussen 15.30u en 16.30u. 

 Afspraken / ziekmeldingen NIET per mail maar telefonisch doorgeven. 
 
 
Helder theater 
 
Vrijdag 30 oktober komt Helder Theater op school om (om de beurt) voor de groepen 7 & 8 een 
voorstelling te geven over “Cashen”. Zie hieronder een korte toelichting. 
“De waarde en risico’s van geld. 
Hoe gaan jongeren om met geld? Kennen ze de waarde? Zijn ze zich bewust van de risico’s die het 
lenen van geld meebrengen? Tijdens deze interactieve voorstelling worden leerlingen uitgedaagd 
door Ronny Cash. Ronny is een ‘master spender’. Geld moet zo snel mogelijk rollen, vindt hij. Zijn 
motto: ‘Spenden-spenden-spenden mensen!!!’ Gelukkig wordt Ronny geassisteerd door zijn 
charmante vrouw; Conny Cash. Zij is een werkelijk spaarwonder en houdt Ronny scherp in de gaten. 
Niet je gehele fortuin gelijk over de balk smijten, maar vooral ook fijn sparen voor later, is haar 
advies.” 
 
Voorstellen stagiaire groep 1/2a 
 
Hallo allemaal ! 
 
Ik ben Esra en ik ben 27 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb een dochtertje van 1 jaar oud. Zelf heb ik 
15 jaar terug hier ook op school gezeten. In verband met mijn opleiding 'Pedagogisch medewerker 
mbo-3' kom ik stage lopen in groep 1/2A bij juf Fatma en juf Dana. Dit jaar en misschien een klein 
gedeelte van volgend jaar ben ik hier op school. We zullen elkaar dus af en toe zien!  
 
Met vriendelijke groet, 
Esra 
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Junior Jibb+’er op jouw school!  

Je kent vast wel de Jibb+’er op jouw school. Van de 
gymles, het naschools aanbod en/of de sportdag. Maar 
ken je ook de Junior Jibb+’er van jouw school? Dat is een 
bovenbouw leerling die meedenkt met het 
beweegaanbod van Jibb+, met name in vakanties.  
 
Sulayman Ofakkir is de Junior Jibb+’er op jouw school. 
Samen met negen andere Junior Jibb+’ers helpt hij Jibb+ 
met het organiseren van gave sportactiviteiten. Als jij 
met een vraag zit over sport of gezonde voeding kun je 
het dus ook aan Sulayman vragen! Hij helpt je graag! 
Sulayman stelt zichzelf even voor: 
‘Ik ben Sulayman en ik zit op Salah Eddin El Ayyoubi in 
groep 8. Mijn lievelingssporten zijn boksen en trefbal. 
Kung fu heb ik nog nooit gedaan en zou ik wel een keer 
uit willen proberen! Ik ben vorig jaar ook Junior Jibb+’er 
geweest en ik vind het superleuk om nog een jaar Junior 
Jibb+’er te mogen zijn!’ 
 
 
  
 
 
 
Reminder 

- https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kind/versie-sept  
- Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober ’20. 
- Groep 3 & 4 vrij: maandag 26 oktober ’20. 
- Welbevindingsgesprekken: dinsdag 3 en donderdag 5 november ’20. 
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Ingekomen post, bibliotheek. 

 
Een webinar is een bijeenkomst waar je online aan kunt deelnemen. Gewoon van thuis uit. U moet 
zich aanmelden via www.ggdbzo.nl u krijgt dan verdere instructies. Zeker de moeite waard om uit 
te proberen.  


