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Start schooljaar

Het schooljaar is weer gestart. De kennismakingsgesprekken en klassikale
voorlichtingen zijn al achter de rug. Dit schooljaar gaan we er alles aan doen om
het niveau bij Aboe el-Chayr omhoog te schroeven. Samen met het team en het
bestuur gaan we inshaAllah proberen om al onze doelstellingen waar te maken
Wij hebben er weer veel zin en we hopen samen met de ouders en de kinderen er
een mooi en educatief schooljaar van te maken.

Speelplein

Een update over het speelplein. De directie heeft bij de gemeente een officieel
verzoek ingediend om het speelplein te vergroten. De directie vindt dit nodig,
aangezien de huidige oppervlakte te klein is voor het aantal leerlingen dat we op
de Aboe el-Chayr hebben. Zodra de gemeente het verzoek heeft verwerkt gaan
we het schoolplein vergroten met een nieuw hekwerk. We houden u maandelijks
via deze nieuwsbrief en de MR op de hoogte.

Schoolkalender en
studiegids

We zijn dit jaar een beetje laat, maar onze schoolkalender en studiegids gaan
volgende week naar de drukker en worden daarna op school uitgedeeld.

Leerlingenraad

Ook dit schooljaar zal er een leerlingenraad zijn. Er zullen vanuit verschillende
klassen (vanaf groep 5) afgevaardigden zijn die vraagstukken, waar leerlingen
tegen aan lopen of anders willen zien, bij het managementteam aankaarten. We
hopen op deze manier om onze leerlingen meer stem te geven binnen onze
school. Binnenkort zal de werkgroep starten met het organiseren van de
verkiezingen.

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek zal dit schooljaar op 5 oktober beginnen en eindigt op 16
oktober. Het thema voor dit schooljaar is Gi-Ga-Groen. Tijdens deze
Kinderboekenweek staan kinderboeken met de thema’s natuur, dieren en klimaat
centraal. Tijdens de Kinderboekenweek is het de bedoeling om leerlingen meer te
stimuleren om te gaan lezen.

14 oktober
Start maandag 24 oktober tot en met vrijdag 28 oktober

Tijdens de lessen zal hier gedurende de Kinderboekenweek extra aandacht aan
worden besteed. Er zullen tijdens de Kinderboekenweek verschillende

activiteiten plaatsvinden. Zo staan er gastlessen en een voorleeswedstijd voor de
midden- en bovenbouw gepland. Voor de kleuters is er een voorstelling. De
juffen en meester zullen allemaal in een andere klas een stukje voorlezen en zo
zijn er nog meer verschillende activiteiten.
Wij adviseren u om ook thuis zoveel mogelijk te lezen. Dit is heel goed voor de
ontwikkeling van uw kind(eren).
Luizenmoeders

Ouderbetrokkenheid

Ook dit jaar hebben wij een groep moeders gemobiliseerd, om de haren van onze
kinderen te controleren op luizen. Deze week hebben ze aangegeven dat we
luizenvrij zijn. Probeer thuis altijd dit zelf bij uw kind te controleren. Veel
kammen, kammen en nogmaals kammen.

De directie heeft de wens om ouders veel meer te gaan betrekken bij de
ontwikkeling van hun kind(eren) op school. Het is belangrijk dat u precies weet
wat er op school speelt en wat u van school kan verwachten als het gaat om
onderwijs en identiteit. Maar ook, wat kan de school van u verwachten?
De directie zal maandelijks tijd reserveren om een koffie/thee moment te houden
met ouders die daar interesse in hebben. Daarnaast zal er dit jaar een ouderraad
worden opgezet, ouders actief worden betrokken bij werkgroepen, worden er
voorlichtingsavonden georganiseerd voor ouders, worden ouders beter en meer
begeleidt bij de overgang van het basisonderwijs(islamitisch) naar het voortgezet
onderwijs (niet islamitisch) en veel meer.

Wachtlijst

Planning 2022

Verzuim

Op dit moment zijn de groepen 1 tot en met 4 helemaal vol en is er niet veel
ruimte meer in de andere groepen.

Oktober: Kinderboekenweek (5 oktober – 14 oktober) en
Najaarsvakantie (24 – 28 oktober)
November: Studiemiddag (10 november), Voorlichtingsavond (22 november)
schoolfotograaf (17 november)
December: Rapport 1 (8 december), Rapportgesprekken (12 tot en met 15
december)
De verzuimregels zijn nog steeds hetzelfde.
• Als uw kind drie keer te laat komt zal er een gesprek volgen met de
leerkracht.
• Is uw kind 5 x te laat dan ontvangt u een brief van onze administratie.
• Na 10 x een melding wordt u uitgenodigd door de intern begeleider voor
een gesprek op school. De leerplichtambtenaar kan, afhankelijk van de
situatie, hierbij aansluiten. De directeur wordt geïnformeerd over het
verzuim.
• 25x te laat of 25 uur te laat in één schooljaar U wordt verzocht om op
gesprek te komen op het kantoor van de leerplichtambtenaar. De
leerplichtambtenaar kan in dit stadium overgaan tot het opleggen van een
sanctie. De school legt de melding vast in de administratie.

MR

Dit jaar zitten namens de ouders Gladys en Raziye in de MR. Namens het
personeel zitten Juf Farah en Juf Fillie. De directie zit namens de school in de
MR. De MR heeft de volgende dagen een vergadering: 28 september, 30
november, 25 januari, 22 maart, 24 mei en 5 juli. Deze vergaderingen zijn
openbaar en kunt u bijwonen als gast.

Schoolfruit

Ook dit schooljaar zijn wij ingeloot voor het fruitontbijt project van de Europese
Unie. Drie keer per week ontvangen wij fruit om uit te delen aan de kinderen. We
verdelen het zo dat het over 4 dagen kan worden verdeeld. Dit project loopt tot en
met februari 2023. De stukken fruit die uw kind ontvangt zijn extra fruit. U dient
uw kind wel fruit en brood vanuit huis mee te geven.

Nieuwe collega’s

Juf Rabia:
Salaam aleikoum,
Ik ben juf Rabia, 25 jaar en woon in Tilburg. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan
de PABO en ben nu fulltime leerkracht in groep 7b. In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om te sporten, nieuwe restaurants te ontdekken en tijd door te brengen met
mijn familie. Ik kijk ernaar uit om er samen met mijn klas een fijn schooljaar van
te maken. U kunt mij, na schooltijd, gerust aanspreken als u vragen hebt!
Meester Mourad:
Salaam aleikoum,
Ik ben Mourad Boutaibi. Geboren en getogen in Tilburg. Wonen heb ik altijd
gedaan in Tilburg Noord. Dat doe ik trouwens nog steeds. Fijne plek. Vooral nu
ik in mijn eigen wijk ga werken als leraar groep 8 op Aboe el Chayr.
De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als Leraar Frans, mentor, leerling
coach en heb ik in de ouderraad gezeten op een vmbo-school en in het verdere
verleden op een havo/vwo school. Met alle ervaring die ik heb opgedaan wil ik
de kinderen van groep 8 zo goed mogelijk voorbereiden in hun volgende stap,
namelijk de middelbare school en veel meer.
Wat doe ik naast mijn werk? Ik houd van boeken lezen, de natuur en sport. Wat
ik het liefst doe is met mijn gezin nieuwe dingen zien en ontdekken
Wassalaam
Juf Wafaa
Salaam aleikoum
Via deze weg zou ik me graag aan u willen voorstellen. Mijn naam is Wafaa el
Hajoui en ik ben 32 jaar. Op dit moment maak ik een carrière switch en laat ik
mijzelf omscholen tot leerkracht. Ik werk vol enthousiasme met de kinderen en
haal hier ook mijn plezier uit. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met koken,
bakken en lezen. Op dit moment volg ik het zij-instroom traject op de school van
uw kinderen. Dit houdt in dat ik in de eerste fase aan de slag ga als

onderwijsassistent. Dit doe ik in de groepen 6 van juf Farah en juf Mariam.
Gedurende de week ondersteun ik hen en op de vrijdag sta ik voor groep 6B (van
juf Farah).
Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan met uw kind en een bijdrage te
leveren aan hun ontwikkeling.
Met vriendelijke groet,
Wafaa el Hajoui
Juf Ilhame
Salaam aleikoum
Mijn naam is Ilhame El Boukhari, ik ben 24 jaar oud en ik woon in Tilburg. Ik
ben sinds kort als onderwijsassistente werkzaam bij de Aboe el- Chayr.
Momenteel volg ik de leraren opleiding van het basisonderwijs aan de Fontys.
Het geven van les aan jonge kinderen is iets wat ik altijd graag heb willen doen.
De kinderen zijn de toekomst en het zou mij een gevoel van voldoening geven
Ik hoop in shaa Allah nog een lange tijd bij de Aboe el-Chayr te werken en bij te
dragen aan de ontwikkeling van kinderen.
Vanuit de
overblijfmoeders

▪In juni hebben de overblijfmoeders een cursus "positief opvoeden" vanuit de
GGD gevolgd.
Na 4 leerzame en leuke bijeenkomsten hebben zij een diploma gekregen.
▪Elke laatste overblijfdag van de maand krijgen de kinderen een gezonde
beloning en sluiten zij zo de maand leuk af.
▪Oproep:
Wij zijn op zoek naar nieuwe overblijfmoeders.
Ben jij iemand die het leuk vind om met kinderen over te blijven in de pauze, ben
je geduldig en de Nederlandse taal machtig? Meld je dan aan bij 1 van onze
coördinatrices via Souad van de administratie.

