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As-salamoeáleikoem wa rahmatoellahi wa barakâtoehoe
De schoolsite

Op onze site geven we informatie over onze school. Daar kunt u kiezen wat u wilt lezen. U kunt
kiezen voor informatie, Identiteit, Schoolgids, schoolkalender en nog meer. U kunt daar ook
onze nieuws lezen en kennis maken met het nieuwe personeel onder het kopje Nieuws. Onze
website bevat steeds meer praktische informatie over de school en over onze partners. Op onze
contactpagina is aangegeven hoe u ons kunt bereiken.

Vakanties
Groep 1/2 vrij okt/nov
Groep 3/4 vrij okt/ nov
Herfstvakantie
Wintervakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede paasdag
Meivakantie
Suikerfeestvakantie
Hemelvaartweekend
Tweede pinksterdag
Offerfeest (Za 9-07-2022)
Zomervakantie

Data
1 okt, 8 okt, 15 okt, 22 okt, 5 nov, 12 nov en 19 nov,
15 okt en 19 nov
25 okt t/m 29 okt
27 dec t/m 07 jan
28 feb t/m 04 mrt
18 apr
19 apr t/m 6 mei
Valt in de meivakantie
26 mei en 27 mei
06 juni
11 juli t/m 12 juli
25 juli t/m 03 sept

Het schoolfruit

Onze school neemt in het schooljaar 2021-2022 deel aan de Europese
schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel:
- De consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren.
- Kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren.
- De afzet van groente en fruit te bevorderen.
Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen 20 weken gratis groente en fruit voor
alle leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en fruit te eten in de
klas! Dit schooljaar lopen de leveringen van 15 november 2021 t/m de week
van 22 april 2022.
Het schoolfruit is echt geen vervanging voor het hapje fruit wat uw kind elke
dag naar school meeneemt. Dit is een extraatje om aan de aanbevolen
hoeveelheid fruit per dag te komen.
Wij willen uw hulp als ouder(s)/verzorger(s) hierbij graag gebruiken. Wilt u
meehelpen met het klaarmaken en uitdelen van het schoolfruit? Dan kunt u
zich voor deze taak inschrijven. U kunt dit doen door een bericht aan de
leerkracht van uw kind via Parro te sturen. Bij meerdere aanmeldingen zal de
leerkracht een keuze maken.
"Soms zijn kinderen pas gewend aan een onbekende smaak na 10 tot 15
keer proberen"

Kennismakingsgesprekken

De afgelopen weken hebben wij kennismakingsgesprekken gevoerd. Het was erg prettig om
samen met ouders en kinderen in gesprek te gaan en ze beter te leren kennen. Fijn dat ouders
zich via Parro hebben ingeschreven en op tijd aanwezig waren.

Kinderboekenweek

Worden wat je wil! Kinderboekenweek 2021
Van 6 tot 17 oktober 2021 is het weer Kinderboekenweek! Worden wat je wil is het thema dit
jaar. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je goed bent in rekenen of juist
in tekenen, of je vier jaar bent of al tien, ieder kind kan worden waar hij van droomt.
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 (en natuurlijk ook daarvoor en daarna) kun je alles worden
wat je wil en alvast dromen over later! En voor sommige beroepen hoef je niet eens te wachten
tot je volwassen bent, kijk maar naar detectives Spekkie en Sproet en brandweerolifantje Spuit
Elf! Ook wordt dit jaar op onze school de Kinderboekenweek uitbundig opgepakt.
Tijdens de Kinderboekenweek wordt er meer aandacht besteed aan lezen. Vandaar dat in deze
week het lezen en voorlezen centraal staat in alle groepen en zullen we de leerlingen motiveren
en stimuleren om het leesgedrag te bevorderen.
Onze school heeft in het teken van de Kinderboekenweek ook verschillende activiteiten
gepland. Zo zal er een opening zijn voor de hele school, staan voor alle groepen gastlessen
gepland, is er een leuke voorstelling voor de kleuters, houdt de bovenbouw een
voorleeswedstrijd en nog veel meer. Alle activiteiten gaan gepaard met het thema van dit jaar
‘Worden wat je wil ‘ . Het gaat erom dat de kinderen fantaseren over het beroep wat ze later
willen uitoefenen. Dat ze hier even bij stilstaan en hier over nadenken.
Verder hopen we op een hele fijne en leuke Kinderboekenweek met de leerlingen. Samen
hebben we er erg veel zin in!

De Dag van De Leraar
De Dag van de Leraar is een speciale dag om waardering voor onderwijzers te tonen.
Een mooi moment om je personeel te laten verrassen met een kleinigheid als dankbetuiging
voor hun inzet.
Onze directeur heeft het hele team met een mooi geschenkje verrast. Zeer attent van hem. Het
is daarnaast ook hét moment om te ontdekken wat voor geweldige mensen er om jou heen voor
de klas staan!
De kleuters hebben meneer Essam vervolgens ook met een groot hart en mooie tekeningen
verrast.
Bedankt team Aboe el-Chayr

City trainer junior
Dit jaar gaan we starten met een super leuk schoolplein project genaamd ‘’City trainer junior’’.
Een aantal leerlingen uit groep 7/8 krijgen de kans om opgeleid te worden tot City trainer junior.
Deze cursus word gegeven door gymjuf Nicole en stagiaire Tom en start na de herfstvakantie.
Deze leerlingen kunnen na deze cursus sport & spel activiteiten begeleiden in de grote pauze op
het schoolplein. Deze spelletjes geven ze aan de onder/middenbouw. Meer beweging tijdens de
pauze zorgt voor meer concentratie in de klas. Vanaf volgende week kunnen kinderen uit groep
7/8 hiervoor aanmelden via de sollicitatiebrief die ze in de klas krijgen.
Op vakantie
De herfst vakantie nadert. Bent u van plan op reis te gaan, voorkom dan vervelende verrassingen beste ouders/verzorgers.
Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Reis alleen naar landen met een groen of geel reisadvies. Naar welk land u ook gaat, u kunt er te maken krijgen met
coronamaatregelen zoals een quarantaine- of testplicht. Ook kan de situatie in een land snel veranderen. Houd daarom altijd
het reisadvies in de gaten via Reisadviezen | Reizen | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ook als u terug in Nederland bent.

