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Studiemiddag
& Sneeuwpret

Terwijl de scholen om ons heen op het laatste moment een sneeuwvrije middag inplanden, stond 

bij ons (toevallig) de maandelijkse studiemiddag al ingeroosterd. Kwam dat even mooi uit; de 

leerlingen waren om 12.00 uur vrij en wat waren ze er blij mee! De ochtend doorzitten terwijl de 

omgeving langzamerhand werd omgetoverd tot een witwonderland ging nog maar net goed. 

Toen eenmaal de bel luidde en de leerlingen naar buiten stormden, konden wij van een veilige 

afstand(!) genieten van het enthousiasme en gelukzaligheid van onze prachtige leerlingen. En 

tegen de omwonenden zeggen we;

“Sorry for the noise, our pupils
are enjoying and making memories”



Bibliotheek bezoek
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Bibliotheek bezoek
Het lezen van boeken betreft niet alleen een taalaspect, maar zoveel meer…

Dat er in boeken grote schatten verborgen zitten, is geen geheim meer. Door te lezen, 
worden aangename leeservaringen opgedaan. Dit komt mede door het voelen van 
een emotie en het invullen met eigen fantasie en verbeelding. In de vorige nieuwsbrief 
las u meer over de bibliotheek bezoeken en welk belang het lezen nog meer heeft. 
Ook afgelopen periode zijn deze bezoeken voortgezet. Hieronder een aantal foto’s 
van hoe dit er in de praktijk uitzag.

H i e p e r d e b i b !



Bibliotheek bezoek
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Bezoek Scheepvaartsmuseum
groepen 1 & 2

Het Scheepvaartmuseum; een pakhuis vol verhalen. De leerlingen van groep 1 & 2 
hebben op een spannende manier kennis gemaakt met de Nederlandse maritieme 
geschiedenis en hebben ontdekt hoe de zee de Nederlandse cultuur heeft gevormd. 

Een interessant en educatief uitje waarbij een mooie vertaalslag wordt gemaakt 
tussen de scheepvaart van nu en de scheepvaart van vroeger. De Gouden Eeuw en 
de tijd van de VOC.

De leerlingen hebben veel geleerd en hun ogen uitgekeken!
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Gezond(e) ontbijt/lunch
“Ontbijt als een keizer, lunch als een koning

en dineer als een bedelaar” 

Zoals bij u bekend vindt de school naast de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de leerlingen, ook een gezonde leefstijl erg belangrijk. 

Eerder dit jaar is aandacht geschonken aan het ontbijt, waarbij de leerlingen in hun 
pyjama op school mochten komen, wat was dat een feest! Een logisch vervolg 

daarop is om ook aandacht te hebben voor de lunch. Om ook deze maaltijd 
verder te bevorderen is ook dit jaar een gezonde lunch 

georganiseerd, waarbij hulp van jullie als ouders/
verzorgers niet kon ontbreken. Bedankt voor al het 

lekkers en creatiefs dat wij voorbij hebben zien 
komen!
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Nieuw thema De Leuke Denkers
Het nieuwe thema bij de leuke denkers (naam plusklas) 
is; Wetenschap & Techniek. Binnen dit thema doorlopen 
de leerlingen de fases van het onderzoeken en bouwen 
zij door middel van techniek verschillende opties voor 
bijvoorbeeld de waterzuivering. Daarnaast zullen de 
leerlingen de rol aannemen van echte onderzoekers, 
waarbij experimenteren natuurlijk niet kan uitblijven. 

Hieronder een aantal foto’s 
van de sfeer in de groep en de 
experimenten tot nu toe. 
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De Vreedzame School
In het vorige blok (4) hebben de leerlingen geleerd 
om gevoelens te herkennen en hoe daarmee om 
te gaan. De afgelopen maanden zijn de groepen 
gestart met een nieuw blok (5). In dit blok leren de 
leerlingen hoe en op welke manier zij een steentje 
bij kunnen bijdragen aan een bepaalde situatie. Om 
dit te bewerkstelligen krijgen de leerlingen taken en 
verantwoordelijkheden. Wanneer de leerlingen zich 
betrokken voelen in de klas en op school, ontstaat 
een positieve sfeer.

Binnen de vreedzame school zijn verschillende 
taken/verantwoordelijkheden voor de leerlingen 
uitgezet. Een van deze verantwoordelijkheden is 
het werken met een mediator. De komende tijd 
zullen de leerlingen van de bovenbouw hiermee 
aan de slag gaan. Er zal worden geoefend hoe 
een mediator aan het werk gaat en welke taken/
verantwoordelijkheden hierbij horen.

De mediator helpt bij het oplossen van conflicten 
op een constructieve manier en lost niet zelf het 

conflict op, maar draagt ertoe dat de leerlingen 
conflicten kunnen bedenken en gaan uitvoeren. 

In de onderbouw zijn de lessen binnen dit blok 
gericht op herkennen van boosheid bij jezelf en 
de ander, omgaan met boosheid, goedmaken na 
conflict, leren zoeken naar oplossingen voor een 
conflict, scheidsrechter en helpen als mediator en 
leren om een mediator te vragen.

Bij de midden en bovenbouw leren de leerlingen 
een eigen bijdrage te leveren aan de groep en 
aan de school door middel van het bedenken van 
activiteiten om het voor iedereen nog leuker te 
maken in de klas en in de school. 

De leerlingen leren het verschil tussen het louter 
uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken 
van en meebeslissen over plannen en activiteiten 
die goed zijn voor de groep. 
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T i p S   v o o r   T h u i S

Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij 
een conflict heeft. Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden 
over is. Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog 
gezelliger te maken en spreek af wie wat doet. Laat uw kind(eren) 

meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld 
het kiezen van de vakantiebestemming. 
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Definitief advies leerlingen groep 8
Het is een spannende periode geweest voor de leerlingen van groep 8. In januari 

hebben zij hun definitieve advies mogen ontvangen.  Na al het harde werken, 

was het tijd voor wat ontspanning. Even niet hard werken in de klas, maar lekker 

met de groep op stap. De groepen 8 zijn daarom dan ook uit eten geweest bij een 

Restaurant bij ons in buurt: Ufuk. Aan de foto’s te zien heeft het gesmaakt!

hartstikke verdiend; op naar de eindtoets!
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Schooltuinen
Het bezoeken van de schooltuinen 
omvat meer dan alleen planten, zaaien 
en oogsten. Door naar de schooltuinen 
te gaan wordt meer kennis over natuur, 
milieu en landschap verworven. Daarnaast 
vergroot het de betrokkenheid en de 
bewustwording van de omgeving.

Ook dit jaar hebben de leerlingen bij de schooltuinen 
schooltuinsoep mogen maken. Waarna ze na de binnen lessen, de 
stap naar buiten hebben gezet. 
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Poppenkast groep 1 en 2
Op 19 februari werden de kleutergroepen van Al Maes 
getrakteerd op een echte poppenkast in de school! Helemaal 
op de bovenste verdieping was een lokaal omgetoverd tot 
decor voor de poppenkast. Eerst mochten de kinderen vragen 
stellen aan de poppenspeler en gingen ze even oefenen met het 
wakker roepen van Jan Klaasen. En toen begon de voorstelling. 
Jan Klaasen wilde slapen maar moest de vloer dweilen van zijn 
vrouw, daar had hij geen zin in en hij deed alsof hij ziek was...

De dokter kwam maar die bleek een boef te zijn die het geld 
van Jan Klaasen wilde stelen! Gelukkig liep alles goed af en werd 
ook de vloer nog gedweild. Iedereen blij! De kleuters hebben 
genoten! Wil u een keer met uw kind naar een poppenkast 
voorstelling? Dat kan! Vanaf mei staat de poppenkast elke zondag 
met een voorstelling op de Dam in Amsterdam. Raadpleeg voor 
de actuele speeltijden de website van de poppenkast op de Dam.
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Studiedag lezing Al – Ihsaan

“Studied
ag: dan 

blijken 
de 

leraren 
ook niet

 stil te
 

kunnen z
itten”

- Loesje 
-

Onze school is zich bewust van de grootse opdracht die wij met z’n 

allen uitvoeren. Om deze opdracht zo secuur mogelijk uit te voeren, 

is scholing en ontwikkeling van de teamleden niet weg te denken. 

Zo ook, ontwikkeling op religieus en persoonlijk vlak.

Onlangs hebben wij een lezing gehad over: ‘Al Ihsaan in het 

onderwijs.’ Dhr. Fouad (docent & pedagoog) heeft ons geïnspireerd 

en doen reflecteren op hoe wij dit niveau kunnen bereiken in het 

prachtige vak dat wij mogen uitvoeren, namelijk; onderwijs & 

opvoeding van onze leerlingen.
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EEN GoEDE SAMENWErKiNG TuSSEN ouDErS EN SChooL iS vAN poSiTiEvE 
iNvLoED op DE oNTWiKKELiNG, DE LEErprESTATiES, DE BETroKKENhEiD EN 

hET WELBEviNDEN vAN KiNDErEN

(CIJVAT, 2008; HATTIE, 2014; MARZANO, 2014; MENHEERE, 2010; PAMEIJER, 2012; PRINS, WIENKE, & ROOIJEN, 2013; ROGOFF, 
GOODMAN TURKANIS, & BARTLETT, 2002).

Het rapportgesprek; een belangrijk 
moment. Het is belangrijk om 
regelmatig met elkaar te spreken over 
de ontwikkeling van de leerlingen. 
Tijdens deze gesprekken worden zowel 
de resultaten van de leerling besproken 
alsook de ontwikkeling op sociaal 
emotionele gebied. 

Binnen deze gesprekken is het belangrijk 
dat beide partijen een houding 
aannemen van wederzijds respect en 

de wil hebben om samen te werken. Dit, 
volledig in het belang van de leerling. 

Bij ons op school worden ouders erkend 
als ervaringsdeskundigen in de omgang 
met de kinderen. De leerkracht kan hier 
dan verder op bouwen wat een stevige 
basis vormt voor een duurzame en 
opbouwende relatie tussen leerkracht en 
ouders. 

Rapportgesprekken
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Bij sommige gesprekken kan het van belang zijn dat ook de leerling aanwezig is. 
Zo wordt er niet over de leerling gesproken, maar mét. Op deze manier krijgen de 
leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid in hen sturen van hun eigen leerproces 
en kunnen ouders direct ondersteunen.

Mocht u alvorens het (rapport)gesprek een vraag hebben, dan bent u natuurlijk 
altijd na schooltijd welkom om langs te gaan bij de groepsleerkracht. U hoeft dan 
niet te wachten tot het rapportgesprek. 
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Leerlingenraad
Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen actief 
betrokken zijn bij de ontwikkelingen binnen de school 
is er een leerlingenraad geïnstalleerd. Hierin komen 
groepsvertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8 samen om 
met een aantal leerkrachten na te denken over hoe de school 
nog leuker gemaakt kan worden!

De leerlingenraad vertegenwoordigt de meningen en ideeën 
van de leerlingen van de school. Daarnaast draagt het bij 
aan het verantwoordelijkheidsgevoel die de leerlingen 
voelen voor de school als organisatie. Als leerlingen zich 
verantwoordelijk voelen zullen zij zich automatisch meer 
betrokken voelen bij de school als leer en leefgemeenschap.  

Hoe dit er in de praktijk er precies uitziet en georganiseerd 
is, leest u in de volgende nieuwsbrief. 
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Staking
Op 15 maart staat een nationale stakingsdag op de planning, waarbij 
voor het eerst in Nederland het gehele onderwijs het werk neerlegt; 
van basisscholen tot universiteiten. Deze staking is niet gericht op de 
werkgevers, maar een politieke staking; vakbonden en werknemers 
hanteren dit middel op druk uit te oefenen op de politiek. Omdat het 
een landelijke staking betreft, is er gekozen om de school op deze dag te 
sluiten voor ouders en leerlingen. 
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Meting sociale veiligheid

Een veilige omgeving is een voorwaarde 

voor leerlingen om te kunnen leren en zich 

te ontwikkelen. Het is voor ons dan ook 

van uiterst belang om zicht te krijgen op de 

veiligheidsbeleving van de leerlingen. 

Voor het meten en monitoren wordt de vragenlijst 

van Hart & Ziel ingezet. Deze is gebaseerd op de 

volgende punten:

•	 Ervaringen veiligheid; het ervaren van sociale 

en fysieke veiligheid op school

•	 Feitelijke veiligheid; ervaringen met (online) 

pesten, geweld, discriminatie e.d.

•	 Schoolwelbevinden; gesteldheid van het 

welbevinden van de leerlingen op school

Op basis van de uitkomsten zal de komende 

periode geëvalueerd worden en daar waar nodig 

zal het beleid rondom sociale veiligheid bijgesteld 

worden. 

Wij streven ernaar om in de behoeften van onze 

leerlingen te voorzien en een rustige en veilige 

omgeving te creëren waarin de leerlingen zich 

optimaal kunnen ontpoppen tot de glanzende 

diamanten die zij in werkelijkheid zijn.



24

Uitslag enquêtes leerlingen en 
leerkrachten
Naast het afnemen van het tevredenheidsonderzoek onder ouders zijn ook 
enquêtes bij onze geliefde leerlingen en leerkrachten afgenomen.  Hieronder 
leest u de uitslagen met betrekking tot verschillende beleidsterreinen terug. 

De leerlingen beoordelen onze school met een; 8,4! De leerkrachten geven 
een 7,8! Beiden ruim voldoende; een score om trots op te zijn!
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Uit de afgenomen enquêtes zijn mooie overlappingen zichtbaar tussen de uitslagen 
van leerlingen en leerkrachten. 

Als school zijn wij enorm trots op de volgende punten:
•	 Kwaliteitszorg
•	 Leerstofaanbod
•	 Pedagogisch	en	didactisch	handelen
•	 Afstemming

Wat enige verbetering vereist:
•	 De	leerlingen	mogen	zelf	werk	kiezen
•	 De	leerlingen	praten	mee	over	zaken	die	de	gehele	school	aangaan

Sterke ontwikkelpunten:
•	 Online	pesten	via	Facebook,	Whatsapp	etc.	oppakken
•	 De	doelen	van	de	toetsen	in	samenspraak	met	de	leerlingen	opmaken

De ontwikkelpunten zijn opgepakt en verschillende interventies zijn hiervoor 
ingezet. Wij willen een ieder hartelijk danken voor zijn/haar bijdrage. Heeft u 
hierover nog vragen of wilt u de gehele uitslag inzien, dan kunt u zich richten tot de 
directie. 
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Knutselwerken binnen schoolMet de lente in zicht en binnen de lessen expressie zijn er wederom mooie knutselwerken gemaakt. Hieronder een impressie van hoe dit er binnen de school uitziet. 
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Wij KuNNEN ALLEEN MAAr TroTS zijN op DE 
CrEATiviTEiT EN hET hArDE WErKEN vAN oNzE 

LEErLiNGEN!
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Letterfeest groep 3
In de vorige nieuwsbrief las u over het letterfeest dat eraan zat te komen. 
De leerlingen kennen alle letters en er worden zelfs moeilijke woorden 
gelezen én geschreven! Wij zijn MEGATroTS!

De afgelopen periode was het dan zover; het befaamde letterfeest 
was geen droom meer, maar werkelijkheid! Hier hebben we allen naar 
toegewerkt en naar uitgekeken. Een hele tafel vol met lekkers kon 
uiteraard niet ontbreken…

GEEN FEEST ZONDER LEKKERS!
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Verlof juf Esra & juf Asma
Onze gewaardeerde collega’s juf Esra uit groep 2, en juf Asma uit groep 4a, zijn met 

zwangerschapsverlof. Wat zullen de leerlingen en wij hen missen! Wij wensen hen 

veel rust, liefde en succes toe. Moge Allah het voor hen vergemakkelijken!

De komende periode zullen Juf 

Soumaya en juf Zuhal deze klas 

overnemen. Bekende gezichten 

voor de leerlingen en ouders en 

gewaardeerde collega’s in het team. 

Wij wensen de juffen een goede 

samenwerking, veel succes en 

plezier in deze klas toe!

Juf Asma is vervangen door juf 

Hanane. Ook juf Hanane wensen wij een leerzame en plezierige periode samen met 

groep 4a.
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Thema afsluiting kleding 
Het thema kleding is afgesloten met een heuse modeshow waarbij 

leerlingen hun dagelijkse kleding inruilden voor verkleedkleding en 

schitterden op de catwalk. 
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Groepen 1 en 2 naar Artis
Horen, zien en voelen; een mooi pad te bewandelen in Artis. Dichtbij huis 
en zeer educatief. De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben mogen 
genieten van een prachtig educatief uitje naar Artis. Ze hebben veel 
geleerd en erg genoten. 
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Inzamelingsactie project weeshuis
Juf Najima heeft het initiatief genomen om binnen school een inzamelingsactie te starten 
ten behoeve van de weeskinderen in Marokko. Een mooi initiatief die uiteraard wordt 
ondersteund door de school. Een van de bijzondere manieren om geld in te zamelen 
is om de lunch te verzorgen binnen de school. Personeel en leerlingen werden in de 
gelegenheid gesteld om van tevoren een bestelling te plaatsen 
voor een heerlijk verzorgde lunch. Het geld dat hiermee 
werd opgehaald, zal volledig gaan naar dit project.

Deze inzameling zal op 21 april worden af gesloten 
met een benefiet op school. Wij hopen u allen dan te 
mogen ontvangen.
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Nieuw ontwikkelmateriaal
Het ontwikkelmateriaal in de onderbouw is 

verrijkt met nieuw materiaal. Dit materiaal zal 

worden ingezet op het gebied van taal, rekenen en 

meerbegaafdheid.

Hiermee behagen wij een diepere dimensie te 

prikkelen in de ontwikkeling van onze leerlingen. 
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Smoothies
In het kader van vitaliteit en ook uit waardering van 

onze teamleden worden zij wekelijks van gezonde 

en verse smoothies voorzien.
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Belangrijke data
7 maart 2019  
Studiemiddag 12:00 tot 17:00

15 maart 2019
Landelijke stakingsdag - school gesloten

25 maart 2019
OBA bezoek groep 7b: ‘Wat is waar?’

26 maart 2019
Oudermiddag groep 3 en 4

27 maart 2019
Oudermiddag groep 5 en 6

28 maart 2019
Oudermiddag groep 7 en 8

03 april 2019
De Grote Rekendag

08 april 2019
OBA bezoek groep 4

16, 17 en 18 april 2019 
Eindtoets groep 8

07/03
15/03
25/03
26/03
27/03
28/03
03/04
08/04
16/04
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Belangrijke data

23 april 2019
OBA bezoek groep 5 en 6b

25 april 2019
Schoolreisje

29 april t/m 10 mei 2019
Meivakantie

23/04
25/04
29/04
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