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Suikerfeestvakantie t/m 10 juni
Suikerfeestviering op school

Iftar

Op donderdag 23 mei vierden we op school de Iftar van die dag. Het was een heel stemmige en mooie
viering. Hartelijk dank aan alle ouders die voor soep en lekkere hapjes hadden gezorgd of meehielpen.
Een heel goede en gulle bijdrage aan de Iftar.
Hartelijk dank mede namens de kinderen van de klassen. Zij hebben ervan genoten.

Eindtoets groep 8

Vlak voor de meivakantie maakten de leerlingen van groep 8 de verplichte eindtoets. Al tientallen jaren is
de eindtoets van CITO bekend. Sinds kort zijn ook 4 andere eindtoetsen door de minister goedgekeurd.
Als alle leerlingen in Nederland hun eindtoets gemaakt hebben worden de adviezen bij de scores gezet.
Het mag dan niets uitmaken welke van de 5 eindtoetsen de kinderen gemaakt hebben.
Vanuit kranten en TV kwam het bericht, dat er een fout gemaakt was met de vertaling van de score naar
een advies vanuit de Eindtoets, ook bij Route 8.
De score van de kinderen is niet veranderd, maar de vertaling naar een ROUTE-8-advies wel. Voor
sommige kinderen was het verschil best groot.
BELANGRIJK: Op een aantal scholen is het school-advies naar beneden gegaan, maar op Aboe NIET.
Bij Route 8 is het ongewogen schoolgemiddelde dit schooljaar 210,2 Dat is voor onze school en onze
leerlingen, bijzonder hoog en zal “gewogen” nog hoger uitvallen.

Scores op 14 mei
Scores op 21 mei

Suikerfeestviering

Fijne vakantie
en
Eid Mubarak

PRO tot VMBO-B
100-139
100-118

VMBO-B tot VMBO-K
140-169
119-171

VMBO-K tot VMBO-G/T
170-185
172-196

VMBO-G/T tot HAVO
186-208
197-223

HAVO tot VWO
209-233
224-246

VWO
234-300
247-300

As Salamoe Alaikoum beste ouders/verzorgers,
Dit jaar zal de Suikerfeestviering plaatsvinden op donderdag 13 juni. Dit is anders dan afgelopen jaren.
We hebben er voor gekozen, om het Suikerfeest niet op vrijdag te vieren, maar op een donderdag in
verband met de podiumactiviteiten die gepland staan voor die dag. Het programma wordt daardoor
langer en past niet meer in een halve dag. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging
We hopen er een gezellige dag van te maken In Shaa Allah !
Suikerfeestcommissie
Eid Mubarak
Dat je hart druppel voor druppel vol met hoop
en je dagen vol met geluk mogen zijn,
dat je bij je geliefden (naasten) mag zijn,
dat je gezicht en je lach nooit zal verwelken,
dat je suikerfeest een viering mag zijn.
Alle medewerkers van Ibs Aboe el-Chayr
wensen iedereen een gezegend feest en een heel fijne dagen toe.

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

Ouderkamer
Programma week 19 en 20
Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit

Dinsdag 7 mei 8.45 uur- 10.15 uur
Voeding en Ramadan
•

Ine Bertens, huisartsondersteuner en wijkverpleegkundige migrantenzorg verzorgt deze
bijeenkomst.

•

Vooral in de Ramadan is gezonde voeding erg belangrijk.

•

Hoe zorg je dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt?

•

Hoe zorg je ervoor dat je voldoende vocht binnen
krijgt?

Dinsdag 14 mei 8.45 uur- 10.15 uur
Gezellig samenzijn
We praten over allerlei onderwerpen.
Iedereen is welkom.

