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Terugblikimpressie Eid-viering 
Graag blikken wij met u terug op 
één van de hoogtepunten binnen de 
school; de viering van het Suikerfeest. 
Deze begon al heel feestelijk tijdens 
de presentatie voor collega’s. De 
draaiboeken voor het feest waren 
door de feestcommissie feestelijk 
verpakt en aangeboden aan het 
team, dat beloofde wat voor het feest 
dat nog moest komen...
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Onze gedachtes waren geheel terecht. De school is tijdens de Eid-viering 
omgetoverd tot een heus speelpaleis. De leerlingen kregen middels rondes 
verschillende activiteiten aangeboden zoals; lasergamen, stuiterballen 
maken, graffiti, 3D ervaring en nog veel meer. De sfeer was geweldig en is 
terug te proeven in bijgevoegde foto’s. Even heerlijk nagenieten….
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Bij het vieren van zo een groot feest was hulp van ouders uiteraard onmisbaar. Wij danken iedereen die hier (in)direct een bijdrage aan heeft geleverd. Deze ouders hebben inmiddels ook een kleinigheidje ontvangen als blijk van waardering voor de geboden hulp.



6

Welkomstcadeau
leerlingen & personeelsleden

Om het nieuwe schooljaar te vieren hebben zowel het personeel als de leerlingen 
een welkomstcadeau ontvangen. De leerlingen konden genieten van een bakje 

noten en de teamleden van pure sidr-honing. Wij wensen de leerlingen en 
personeel een inspirerend, gezond en gelukkig schooljaar toe!



7

Mozaïekstuk
door leerlingen
De leerlingen zijn ook dit jaar hartelijk 
verwelkomd door het team. En hoe 
mooi is het om verwelkomd te worden 
met een groot mozaïekstuk dat door 
de leerlingen zelf is gemaakt! Dit 
prachtig exemplaar hangt centraal in de 
welkomsthal. Wij glunderen van trots, 
het eindresultaat mag er wezen!

Visie van de school
“Al Maes (de diamant) ziet haar leerlingen 

als ruwe diamanten en onze leerkrachten en 
ouders als diamantslijpers. Net als elke ruwe 
diamant dient deze geslepen te worden tot 
dé perfecte diamant. De eerste stap is het 
wegslijpen van ruwe randjes waarna een 

basisvorm ontstaat, daarna worden facetten 
aangebracht waardoor de diamant mooi 
gaat schitteren en aansluitend wordt elke 

diamant beoordeeld op kwaliteit, perfectie en 
zuiverheid”.
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   Nieuwjaarsreceptie
Het nieuwe schooljaar is afgetrapt met een nieuwjaarsreceptie. In 

het plenaire gedeelte zijn de speerpunten voor het nieuwe schooljaar 
uitgelicht; met terugblik op afgelopen schooljaar. Ook de nieuwe 

ontwikkelingen die schoolbreed zijn doorgemaakt zijn met de ouders 
besproken. 

Vervolgens konden de ouders naar de groepen van de leerlingen, 
waarbij kennis werd genomen van de doelen de komende periode 

centraal staan, maar ook waar de wederzijdse verwachtingen 
uitgesproken konden worden. 

De opkomst was geweldig. Het is mooi te zien 
dat onze geweldige leerlingen ook een geweldig 

ondersteunend team achter zich hebben. Bedankt 
voor uw inzet en betrokkenheid!
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Kennismakingsgesprekken
Na de algemene ouderavond hebben de kennismakingsgesprekken 
plaatsgevonden. Hier werd de mogelijkheid geboden (nader) kennis te maken 
met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Deze gesprekken zijn van essentieel 
belang voor de ontwikkeling van uw kind(eren) en de relatie tussen u en de 
leerkracht. Wij hopen dat deze gesprekken naar verwachting zijn verlopen.

Gedragsprotocol
Vanaf dit schooljaar hebben wij het gedragsprotocol aangescherpt. In dit 
protocol wordt beschreven op welke manier basisschool Al Maes zorg draagt 
voor een goed pedagogisch klimaat. Tevens wordt hierin beschreven hoe er 
omgegaan wordt met gedragsvertoningen waarmee school- en klassenregels 
worden overschreden. Het is van groot belang dat alle partijen binnen de 
school (ouders, leerkrachten, externen etc.) zich aan dit protocol houden.
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Gezonde school
Allaah Verheven is Hij heeft in de Edele Qor’aan 
gezegd (interpretatie van de betekenis):

‘’O mensen, eet van wat op aarde is, dat wat halal 
en tayyib is (het toegestane en het goede)’’

(Qor’aan, 2:168)

‘’O Boodschapper, eet van de goede en eerlijke 
producten en verricht goede daden. Voorwaar, 
Ik ben Alwetend over wat jullie doen.’’

(Qor’aan, 23:51)

Allaah (de Verhevene) draagt ons op om excellentie 
na te streven in onze aanbiddingen en dagelijkse 
handelingen. Wanneer wij het hebben over onze 
gezondheid dan is gezonde voeding niet weg te 
denken. Onze relatie met voeding is een beetje 
vertroebeld. We zijn omringd door een snack-
walhalla  en worden verleid door marketing van 
fabrieksvoeding en misleid door bedrieglijke 
gezondheidsetiketjes. En daarbij worden we 
aangemoedigd door een brein dat van geen 
ophouden weet. Waardoor we het lichaam belasten 
en de ziel onderdrukken.

Ons lichaam heeft dagelijks voedingsstoffen 
nodig om goed te kunnen functioneren. De beste 
voedingsstoffen zitten in pure en onbewerkte 
voeding. Geïnspireerd door de Profetische Leiding 
en de Heilige Qor’aan als gids voor het leven 
van de moslim, proberen wij onze teamleden en 
leerlingen te stimuleren naar een gezond en vitaal 
leven. Om dit te kunnen bereiken is visie, beleid en 
samenwerking nodig. 

Om gezond op te kunnen opgroeien hebben 
kinderen de inzet van iedereen nodig. Ten eerste 
die van het kind en de ouders zelf, maar ook die van 
professionals in onder andere het onderwijs. Met 
de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de 
gemeente Amsterdam samen met andere partijen 
aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse 
jeugd. Om onze doelen hieromtrent met onze 
leerlingen te bereiken, is uw bijdrage als ouder niet 
weg te denken. Welke regels dat zijn is te vinden in 
de schoolgids onder kopje ‘gezonde school’. In het 
belang van uw kind(eren) verzoeken wij u vriendelijk 
om deze richtlijnen nauw te volgen.
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Vernieuwing website 
Momenteel wordt achter de schermen hard gewerkt aan een 

compleet nieuwe website. Zo krijgt elke locatie een eigen website. 
De informatie die op dit moment zichtbaar is op de huidige website, 

is mogelijk gedateerd. 

De introductie van de nieuwe website laat nog even op zich 
wachten. Er wordt met man en macht gewerkt om deze zo snel 

mogelijk te lanceren.
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Bijlessen
IBS Al Maes is op zoek naar 
meer kennis en praktische 
handvatten om effectief tegemoet 
te komen aan leerlingen met 
een ontwikkelingsvoorsprong of 
achterstand. Eén van de doelen is om een schoolbreed aanbod 
te creëren, waarbij onze leerlingen tegemoet gekomen worden 
aan hun onderwijsbehoeften. Vanaf dit schooljaar worden vanaf 
groep drie leerlingen geselecteerd die in aanmerking komen voor 
wekelijkse bijlessen. 

Deze bijlessen zijn bedoeld voor leerlingen die vakinhoudelijk 
extra steun nodig hebben. Ook kunnen leerlingen geselecteerd 
zijn die niet zozeer achterstanden hebben, maar waarvan de 
leerkracht de indruk heeft dat zij beter zouden kunnen presteren. 
Bijvoorbeeld door onzekerheid en ongeconcentreerd werken. De 
bijlessen vinden na schooltijd doorgaans plaats op de maandagen 
en woensdagen.

De selectie wordt aan de hand van richtlijnen gedaan door de 
interne begeleiders.

“De juf/meester rent mij 

niet voorbij, zij/hij kent mijn 

tempo en neemt me mee”
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Moederraad & hygiëne
De Boodschapper van Allaah r zei:

“Allah is schoon en Hij houdt van schoonheid.”

Het kan uit bronnen worden opgemaakt dat de Profeet r gedurende zijn hele leven aan alle 
vormen van hygiëne aandacht heeft geschonken. Als hij bijvoorbeeld naar de moskee ging, in 
het openbaar trad of een vriend bezocht, dan zorgde hij ervoor dat hij zich netjes had gekleed, 
zich van een lekker geurtje had voorzien en geen onaangenaam ruikend voedsel had gegeten. 
De islaam heeft een systeem gebracht dat gevestigd is op principes van hygiëne, zuiverheid 
en hoffelijkheid. Onze leermeester de Profeet zei: “Reinheid is de helft van geloof.” Bijna alle 
boeken over de profetische overleveringen en de islamitische jurisprudentie beginnen met het 
onderwerp hygiëne.

Om een goede hygiëne te stimuleren bij onze leerlingen is het noodzakelijk dat er een goede 
afstemming is tussen school en thuis. Zo is het van essentieel belang dat er thuis aandacht wordt 
besteed aan de gedragslijnen van toiletgebruik en andere basale zaken.

Onze moederraad zal hier haar bijdrage aan leveren door de moeders van informatie te 
voorzien van wat een goede hygiëne inhoudt vanuit islamitisch perspectief, tevens zullen er 
hygiënecompetities worden gehouden in de groepen. Per bouw zal er een winnende groep 
worden geselecteerd die in het zonnetje zal worden gezet.
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Vakdocent Engels 
Dit schooljaar is voor de groepen 1 t/m 8 een vakdocent Engels aangesteld. 

Juf Yamila verzorgt wekelijks de lessen in de groepen. Ook is gestart 
met een nieuwe methode voor Engels; Stepping Stones junior. Stepping 

stones junior vormt een eenheid met Stepping Stones, de meest gebruikte 
methode Engels in het VO. Wij hopen hiermee een mooie basis te kunnen 

leggen voor het vervolgonderwijs.
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Plusklas
Op de tweede verdieping is ruimte ingericht voor de  plusklas 
ofwel voor de ‘leuke denkers’ (naam bedacht door de groep). 
Deze verrijkingsgroep is vorig jaar van start gegaan. Hier wordt 
gewerkt met verschillende werkvormen en thema’s. De groep 
komt één keer per week bij elkaar. 

Er wordt onderwijs geboden aan cognitief talentvolle leerlingen 
die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën. Deze 
leerlingen hebben behoefte aan meer uitdaging dan in de 
reguliere groep geschiedt. Het doel van deze bijeenkomsten is 
om cognitieve talenten te ontwikkelen, het leerplezier van de 
leerlingen te vergroten en hen te leren leren. Dit wordt gedaan 
door deze groep leerlingen uit te dagen op sociaal, emotioneel 
en intellectueel vlak.

De volgende werkvormen komen onder andere aan bod; 
denksleutels, venn-diagrammen, denkhoeden en mindmaps. 
Deze werkvormen worden ingericht om beroep te doen op het 
hogere orde denken van de leerlingen. Ook wordt een beknopt 
ontwikkelingplan bijgehouden in het zogenoemde portfolio. 

De volgende thema’s hebben het afgelopen jaar centraal 
gestaan: planeten, computers en het menselijk lichaam. Dit jaar 
is de groep gestart met het thema: Afrika. Werkvormen worden 
aan dit thema gekoppeld en aangeboden.
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Inzameling natuurramp Indonesië 
Juf Najima kwam met het idee om een inzamelingsactie te starten gekoppeld aan 
de lessen nieuwsbegrip die over deze natuurramp gaan. Meester Necip heeft dit 
vervolgens opgepakt en het plan uitgezet.  Op deze manier is aandacht geschonken 
aan de verantwoordelijkheid die wij dragen jegens onze broeders/zusters elders ter 
wereld. Dit staat in rechte lijn met de identiteit van onze school. Het geld dat wordt 
binnengehaald wordt gedoneerd aan de gemeenschap in Indonesië. 

Het is mooi om te zien hoe betrokken de leerlingen zijn bij het inzamelen. Dit gaat ons 
aan het hart en wat zijn wij trots op hen! Zo hebben een aantal groepen etenswaren 
meegenomen vanuit huis om deze op school te verkopen met als doel zoveel 
mogelijk geld op te halen. 

Er is in totaal een bedrag ingezameld van € 3357,13! Moge Allaah 
iedereen die hier direct en/of indirect een bijdrage aan heeft 
geleverd rijkelijk belonen.
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Naschoolse activiteiten
Ook dit schooljaar worden na schoolse activiteiten verzorgd. Dit jaar 
kunnen de leerlingen genieten van de volgende activiteiten:

Groep 1 & 2
Timmeren, hamers en houtjes
Bij deze activiteit gaan de leerlingen spijkeren met hamers, lijmen met echte houtlijm en rijgen 
met touwtjes. Zo maken ze kleine leuke werkstukjes zoals een lief robotje. De fantasie wordt 
geprikkeld en de kunst is om het ook mooi te versieren met verschillende spijkertjes, knoopjes, 
stofjes, touwtjes, verf en nog veel meer!
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Groep 5 & 6 
 Technisch lego
Bij deze activiteit krijgen leerlingen de basiskennis over 
eenvoudige machines aangereikt. Op deze manier kunnen 
zij de machines in het dagelijks leven herkennen en de 
basisprincipes achter deze machines ontdekken. Met 
behulp van de gemaakte modellen en de opdrachtbladen 
doen de leerlingen zelfstandig onderzoek.

Groep 7 & 8
Mozaïeken
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Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober is in beide gebouwen de opening 
gehouden van de Kinderboekenweek. De commissie van de 
Kinderboekenweek heeft voor allerlei activiteiten gezorgd. 
Spelenderwijs hebben de leerlingen dit feestelijk geopend en 
afgesloten. Op beide locaties is onder andere een speurtocht 
georganiseerd en mochten de leerlingen een brief schrijven 
naar een penvriend.

Ook dit jaar heeft er een voorleeswedstrijd plaatsgevonden. Dit 
allemaal is gedaan met als doel om het lezen thuis en op school 
te bevorderen. Laten we daarom samen zorg dragen voor een 
leescultuur bij onze leerlingen.
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Bezoek kabouterpad
Zo aan het begin van de herfst 
bezochten de groepen 1/2 de 
schooltuinen. Daar liepen ze in 
groepjes onder leiding van de juf en 
een aantal ouders het spannende 
kabouterpad. Aan de hand van 
plaatjes, tekstjes en opdrachten 
leerden ze over de natuur, over 
dieren en over het weer in de herfst. 
Als afsluiter mochten zij in de grote 
tuin zelf bloemen plukken! In een 
vrolijke rij keerden zij terug naar 
school.
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Complimentenposter
De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer iemand van zijn 
broeder houdt, laat het hem dan (aan hem) vertellen.” (Sunan at-Thirmidie)

In de gangen van groep 6a en 6b is een mooie complimentenposter te bewonderen. In teken 
van de Kinderboekenweek hebben de kinderen een complimentenmuur samengesteld, met 
ieder een eigen postvakje. Sommige kinderen vinden het lastig om iemand persoonlijk een 
compliment te geven. Voor die kinderen is deze werkvorm ideaal maar ook erg leuk. 

De kinderen mogen iedere ochtend een persoonlijk berichtje schrijven aan iemand. Dit moet 
vooral te maken hebben met de karaktereigenschappen van 
een kind.

Aan het eind van iedere dag worden 
er een aantal leerlingen uitgekozen 
die een berichtje uit hun postvakje 
mogen vissen. De enthousiaste reacties 
zijn altijd geweldig om te zien. Voor 
sommige kinderen maakt dat ‘ene’ lieve 
compliment het verschil.  Kom ook eens 
langs en verras onze leerlingen met een 
lief compliment!
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De vreedzame school
In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd om te praten over de sfeer in de 
groep, om elkaar opstekers te geven, iets positiefs te zeggen over iemand en wat dat met 
iemand doet, om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen.

In blok 2 van de Vreedzame School staat het onderwerp we lossen conflicten zelf op 
centraal. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal 
zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Er worden 
handvaten geboden hoe hiermee om te gaan. Ook thuis kunt u aan de slag met dit 

onderwerp. Hieronder tips voor thuis:

Vraag uw kind eens naar ‘opstekers’ en ‘afbrekers’. Laat uw 
kind weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand 

geeft. Vraag hoe dat voor die ander is. Stimuleer om 
‘opstekers’ te geven. Doet u dat zelf ook naar uw 
kind en noem daarbij dan de term ‘opsteker’. In het 
komende blok leren kinderen om ‘Stop hou op’ te 
zeggen als plagen op ruzie dreigt uit te lopen. ‘Stop 

hou op’ betekent dus: echt stoppen. Het is helder voor 
de kinderen als het thuis ook zo werkt.
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De lessen burgerschap worden bij ons ook gekoppeld aan de identiteit van de school. 
Bijvoorbeeld door de onderwerpen te koppelen aan een hadith/uitspraak met een 
islamitische grondslag.
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Personeelsuitje
“Van gelukkige leraren, leer je de mooiste 

dingen” - Loesje

Op maandag 29 oktober heeft het personeelsuitje 
plaatsgevonden. Wat was het toch een uitdaging om een 
programma samen te stellen voor een geweldig team als het 
team van onze school, één voor één geweldige collega’s en 
persoonlijkheden die het allerbeste verdienen.

Na lang wikken en wegenis het gelukt om een 
personeelsuitje neer te zetten dat in het teken stond van 
teambuilding, grenzen verleggen en lekker ontspannen. 
De dag stond in het team van een aantal activiteiten, 
waaronder: boogschieten, blokarten en outdoor 
lasergamen.

Tussen de activiteiten door konden wij op het paviljoen even 
afkoelen en/of opwarmen met een heerlijk warm/koud drankje. 
Na deze actieve ochtend zijn de dames verwend met  heerlijke 
massages door een aantal professionele masseuses. Een ontspannen leerkracht voor de 
volgende dag was voor de leerlingen dan ook (hoogstwaarschijnlijk) gegarandeerd.

Als kers op de taart is de dag afgesloten met een heerlijk diner bij Porto Marina in 
Amsterdam.
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Ook de 
heren zijn 

uitgedaagd 
met een echt 

herenprogramma met onder 
andere; lasergamen ‘THE MAXX’, 

karten, poolen, glowgolven en darten. Ook 
hebben zij ervaren hoe het is om met een drone te vliegen. 

Nou heren; wij verwachten op zijn minst dat onze leerlingen van 
deze opgedane kennis (besturen van drone) mogen profiteren :D! 

Wij kijken terug op een heerlijke dag vol sport, actie en plezier, volledig in termen hoe 
een ieder van ons het beroep binnen het onderwijs uitoefent ;). Wij hopen hiermee onze 
banden te hebben versterkt en onze teamleden de waardering te hebben gegeven die zij 
verdienen. 
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Belangrijke data
dinsdag 13 november zijn de leerlingen  

vanwege een studiemiddag om 12:00 uur vrij

donderdag 13 december zijn de leerlingen  

vanwege een studiemiddag om 12:00 uur vrij

13/11

13/12



Lieve leerling van IBS Al Maes
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Neem maar de tijd
Om te groeien

Te stralen 

Om tijdens het ontdekken
Soms te verdwalen 

Te beleven, verwonderen
Met jouw blik en hart open

En weet dat wij 
Altijd 

Met jou mee zullen lopen 

Je basisschool IBS Al Maes 


