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As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
Kalender
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Groep 1-2 vrij
IFTAR op school
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Groep 1 t/m 8 vrije ochtend
Suikerfeestvakantie t/m 10 juni

Hekken rond de school

Enkele maanden geleden hadden we twijfels over de veiligheid van de gevelbeplating. Het hele
schoolgebouw is toen afgezet met bouwhekken en de platen zijn onderzocht. Omdat het zoeken naar
een oplossing veel tijd kost, is er voor gekozen enkele platen te verwijderen en de hekken tijdelijk op te
ruimen. Na de zomervakantie wordt de dan gevonden oplossing uitgevoerd.

Luizencontrole

Dit schooljaar hebben de “Luizenmoeders” de luizencontrole in verschillende klassen elke keer neten
geconstateerd bij de kinderen. Wij vragen u om uw kinderen regelmatig zelf te controleren op luizen en
neten. Behandel uw kinderen gelijk als u neten/luizen ziet met een speciale shampoo die bij de kruitvat
of Etos te koop is. Hiermee gaan de luizen en neten gelijk dood maar zitten nog vaak in het haar.
Daarom is het belangrijk om de eerste weken na de behandeling de haren goed te kammen met een
speciale netenkam om ALLE neten uit uw kinds haren te verwijderen.
Wij houden regelmatig een luizencontrole, de eerste schooldag na een schoolvakantie van 2 weken of
langer of op verzoek van de juf.
Luizen springen snel over dus is het fijn als u thuis uw kinderen regelmatig controleert.

Eindtoets groep 8

Vlak voor de meivakantie maakten de leerlingen van groep 8 de verplichte eindtoets. Dit schooljaar was
dat voor de eerste keer, de adaptieve Eindtoets: “Route 8”.
De afname van de toets was door de school goed voorbereid en de kinderen deden op de toetsdag erg
goed hun best.
Uitslag en Advies: Als school zijn we altijd erg benieuwd, of die uitslag ook past bij het individuele kind
dat hier al jaren op school heeft gezeten. Nadat de uitslagen waren opgehaald bij Route 8 heeft de
adviescommissie de uitslagen per kind bekeken en, als daar aanleiding toe was, het schooladvies
bijgesteld. Inmiddels hebben zij allemaal een
Jaar Schoolgroep
Gewogen
Gewogen
toetsrapport ontvangen.
schoolscore
landelijke
Schoolgemiddelde: We vergelijken de gemiddelde
score
score met het landelijk gemiddelde, met de andere
2013
49
533,6
538,4
Islamitische scholen en met scores van voorgaande
2014
40
532,1
534,6
jaren. In de tabel is te lezen, dat de gewogen
2015
37
535,3
534,9
gemiddelde score van groep 8 voor CITO ongeveer
2016
37
534,0
534,6
op het landelijk gemiddelde lag. (Met gewogen
2017
39
536,3
535,2
score wordt bedoeld, dat de score van onze school
2018
40
535,9
535,2
wordt vergeleken met andere scholen in dezelfde
2019
43
Route 8
535,2
scholengroep en dezelfde populatie).
Route 8 geeft een ander getal als score dan CITO:
Bij route 8 is het ongewogen
CITO Route8 IEP Advies vanuit eindtoets
schoolgemiddelde dit
500
100
50
Praktijkonderwijs tot VMBO-Basis
519
140
54
VMBO-Basis tot VMBO-Kader
schooljaar 210,2 Dat is voor
527
170
70
VMBO-Kader tot VMBO Gemengd/Theoretisch
onze school en onze leerlingen,
533
186
73
VMBO-Theoretisch tot HAVO
bijzonder hoog en zal
540
208
84
HAVO tot VWO
“gewogen” nog hoger uitvallen.
545
233
92
VWO
Een opmerkelijke prestatie!

Iftarviering

Op donderdag 23 mei zal op school een Iftar plaatsvinden. De tafels worden mooi gedekt, de klassen
versierd en de kinderen mogen feestelijke kleding aan. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn welkom! De
kleuters zijn niet verplicht te komen. Alle leerlingen worden om 21.30 uur op het schoolplein verwacht.
Hapjes:
Ouders die hapjes willen maken, kunnen dit overleggen met de juf. Zij maakt een lijst. Hapjes kunnen bij
de inloop, om 21.15 uur, door de ouders naar de klas worden gebracht,of meegegeven aan de kinderen.
Ophalen:
Om 22.30 uur sluiten we de Iftar. We verzoeken u de kinderen in de klas op te halen.
Groep 5 t/m 8 bidden:
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan op school bidden. Het is dan ook de bedoeling, dat zij hun
gebedskleding aan hebben (of meebrengen). Zij doen thuis de wassing met zoveel kinderen tegelijk kan
niet op school.
Vrijdag vrije dag: De leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn de volgende dag, vrijdag 24 mei de hele dag vrij.
Alvast bedankt voor uw medewerking en de heerlijke hapjes!

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer 15 keer per schooljaar, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

