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Het NatioNaal
ScHooloNtbijt

Met de hele school aan tafel! Op woensdag 7 november jl. heeft het Nationaal 
Schoolontbijt bij ons op school plaatsgevonden. De leerlingen zijn in hun pyjama 
op school gekomen en hebben genoten van een heerlijk gezond ontbijt. Met leuk 
lesmateriaal en een grote portie gezelligheid hebben de leerlingen een mooie en 
leerzame dag gehad. Een grootse dank aan de ouders en juffen; teamleden voor alle 
voorbereidingen.

Het was een geslaagde dag!



Bibliotheek bezoek
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Bibliotheek bezoek
Onderzoekend leren; niet meer weg te denken uit het onderwijs. De leerlingen 
hebben de afgelopen maanden per leerjaar een bezoek mogen brengen aan de 
openbare bibliotheek in Amsterdam. Hiermee streven we ernaar om kinderen te 
stimuleren regelmatig te lezen, want lezen kent voor alle leeftijden een onschatbare 
waarde; je wordt er slim, blij en gezond van! Bewapend met nieuw leesvoer en 
een schat aan nieuwe kennis kwamen zij terug op school. Daarnaast stonden 
voor verschillende bouwen verscheidene activiteiten klaar in de bibliotheek. Van 
schatgraven in de werkelijkheid van boeken tot schatgraven op het net (cryptokids) 
en van techniekcarrousel tot designathon.



Bibliotheek bezoek
5



6

Ouderbijeenkomsten / oudermiddagen
Na de openingsreceptie en kennismakingsgesprekken met de leerkracht 
was het tijd voor de ouderbijeenkomst/oudermiddag; waarin o.a. de 
doelen werden uitgelicht voor de aankomende periode. Elke ouder 
krijgt de gelegenheid om deel te nemen aan de bijeenkomst van 
het kind per  bouw. Deze bijeenkomsten zijn op verschillende dagen 
gepland, waardoor dit organisatorisch (wanneer u meerdere kinderen, 
in meerdere groepen heeft) ook makkelijker te realiseren valt. De 
verwachtingen en doelen die besproken worden zijn vaak per bouw, 
maar soms ook per groep verschillend.

Het bezoeken van deze oudermiddag is erg belangrijk. De school is 
echter allang niet alleen een leerfabriek, maar een leefgemeenschap. 
Een leefgemeenschap van kinderen, leerkrachten én ouders. Iedereen 
heeft een taak in het geheel en heeft een eigen verantwoordelijkheid. 
Tijdens de bijeenkomsten kunnen deze verantwoordelijkheden en 
wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken, want alleen met 
een open communicatie kan de kwaliteit waar de school voor staat 
gewaarborgd worden.
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In het samenwerken is het belangrijk dat wij ons realiseren dat deze taak voor ieder een andere kan zijn 

en dat onze mogelijkheden daarin niet gelijk of beperkt zijn. Overkoepelend aan het deelnemen van deze 

bijeenkomsten is het beseffen dat in het samenwerken met elkaar uit te gaan van gelijkwaardigheid en 

wederzijds respect.
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De Vreedzame School
De school zet enige tijd het programma 
van De Vreedzame School in om kinderen 
te leren op een positieve manier met 
elkaar om te gaan. Het bevordert niet 
alleen het plezier waarmee uw kind naar 
school komt, maar zorgt ook voor een 
werkklimaat waarin veel geleerd kan 
worden. De afgelopen periode heeft 
de school gewerkt aan blok 2 en 3; we 
lossen conflicten zelf op (leren omgaan 
met conflicten) en we hebben oor voor 
elkaar (over communicatie).

Het doel van de lessen in blok 2 is 
kinderen te leren om op een positieve 
manier met conflicten om te gaan. De 
lessen zijn onder andere gericht op het 
verschil tussen conflict en ruzie. Een 
conflict is een verschil van mening: je 
wilt bijvoorbeeld allebei iets anders 
doen of hebben. Bij een conflict wil je 
een oplossing bedenken waar je allebei 

tevreden mee bent. Je zoekt naar win-
win oplossingen.

In het blok dat daarop volgde (blok 
3) leerden de kinderen om ‘oor voor 
elkaar’ te hebben. De lessen zijn gericht 
op communicatie; praten met elkaar 
in plaats van praten tegen elkaar. De 
kinderen hebben geleerd wat goed en 
slecht luisteren is. Dit werd inzichtelijk 
gemaakt middels een rollenspel waarbij 
de een vertelt en de ander luistert. 
Kenmerken voor goede communicatie; 
goed oogcontact, knikken, actieve 
lichaamshouding en herhalen wat de 
ander zegt. 

In deze maand starten de groepen 
met een nieuw blok (4); we hebben 
hart voor elkaar. In dit blok leren de 
kinderen gevoelens te herkennen en 
ermee om te gaan.
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T I p s   v o o r   T H u I s

Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een 
conflict gaat uitpraten. Bespreek samen wat er gedaan kan worden 

als de emotie boosheid opborrelt: stimuleer dat er rekening 
wordt gehouden met wat jezelf wilt en wat de ander wil, want dat 

heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

De Profeet vrede zij met hem heeft gezegd:

“Een gelovige jegens een gelovige is als de 

bakstenen van een muur, elkaar versterkend.”  

Terwijl (hij dit zei) greep de profeet vrede zij met hem zijn 

handen door zijn vingers ineen te strengelen.

 - (al-Boekhaarie) -
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Voortgangsgesprekken
De voortgangsgesprekken hebben als doel 
de groei en ontwikkeling van de leerlingen 
in kaart te brengen. Deze gesprekken zijn een 
vervolg op de eerdere kennismakingsgesprek/
oudermiddag. Er wordt samen met de ouders 
besproken of de leerstof, die in de afgelopen 
periode is geoefend door de leerlingen, wordt 
begrepen en of de doelen zijn behaald.

 

De feedback die wordt gegeven vloeit voort uit observaties en het afnemen van 
methodetoetsen. Het kan zijn dat de leerling de doelen (nog) niet heeft behaald; daar zal 
dan de aankomende periode zowel door ouders als leerkrachten rekening mee worden 
gehouden. Het kan zijn dat de leerling (extra) huiswerk meekrijgt of extra instructie over 
de mogelijkheden om hier ook thuis mee aan de slag te gaan. Soms is het ook nodig 
dat er een plan wordt gemaakt voor extra ondersteuning binnen school. Dit zal altijd 
in overleg met de ouders worden gedaan, een voortgangsgesprek biedt ruimte om dit 
bespreekbaar te maken.
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Anti parkeermaatregelen
Sinds begin dit schooljaar zijn rondom de 
school verschillende maatregelen getroffen om 
parkeeroverlast in de buurt tegen te gaan. Een 
meest recente maatregel die de gemeente heeft 
genomen is een strook aanleggen voor onze 
school aan C. Dirkszstraat; een zogenoemde 
‘KISS & RIDE’ strook. De strook dient voor het 
afzetten en ophalen van uw kind(eren). De 
school heeft een proef voor twee maanden 
uitgezet en op donderdag 06 december jl. hierop 
geëvalueerd. Nagenoeg blijkt dat u als ouder 
niet optimaal van de “Kiss & Ride” zone gebruik 
heeft kunnen maken. In de praktijk is gebleken 
dat omwonenden hun auto’s binnen voorgenoemde zone geparkeerd laten. Op 
momenten waarop de zone vrij was, hebben wij een positief effect van dit concept 
mogen aanschouwen, met name de laatste twee weken van de proefperiode.

Nu de proefperiode is verstreken resteert ons te richten op een drietal punten. Begin 
2019 zullen betrokkenen een werkgroep vormen om de bevindingen uit te werken. 
In samenspraak met het stadsdeel zal gekeken worden naar de maatregelen die 
in de toekomst voortgezet kunnen worden. Daarnaast zijn de grote betonblokken 
die als anti-parkeermaatregel dienden verwijderd. U bepaalt samen met ons de 
positieve voortgang in de praktijk, uw medewerking hierin is daarom van cruciaal 
belang. Moge Allaah u hiervoor belonen!
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Thema-afsluiting de leuke denkers

De afgelopen periode stond het thema Afrika centraal 
bij de Leuke Denkers (naam plusklas). De leerlingen 
zijn binnen het thema uitgedaagd met lesactiviteiten 
die beroep doen op het hogere orde denken. Als 
eindopdracht hebben de leerlingen een escape 
room gebouwd, die ouders en leerkrachten tijdens 
de thema-afsluiting konden spelen. De leerlingen 
hebben alle activiteiten van de escape room zelf 
bedacht, ontworpen en uitgezet. Een ideale context 
waarin onder andere is gewerkt aan hun 21st century 
skills; samenwerken, probleemoplossend denken, 
creativiteit en leiderschap. 



13



14

Taakspel beloningen
“Strenge

r straff
en; 

volgens 
mij moet

en we 

strenger 
gaan belo

nen!”

- Loesje 
-

Schoolbreed wordt taakspel ingezet om 

taakgericht gedrag bij leerkrachten en 

leerlingen te stimuleren en om een positief 

onderwijsklimaat te bevorderen. Taakspel 

wordt gespeeld tijdens de reguliere lessen en/

of activiteiten. De leerkracht bespreekt samen 

met de leerlingen welke klassenregels er tijdens 

de les gelden, wanneer de groep dit behaalt 

krijgen de leerlingen de – vooraf afgesproken 

– beloning. Dit kan zijn in de vorm van een 

dagbeloning, weekbeloning of maandbeloning.

Afgelopen tijd hebben wij weer mooie

welverdiende beloningen voorbij zien komen!
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Onder het genot van heerlijke pannenkoeken hebben de 
leerlingen van groep 6 het eerste deel van het schooljaar met 

elkaar afgesloten.

Pannenkoeken eten groepen 6
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Naschoolse activiteiten
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de naschoolse activiteiten. 
We kijken wederom terug op een succesvolle periode. Welgeteld 70 leerlingen 
(!) hebben hier aan deelgenomen. Wij verwijzen u naar de foto’s voor de mooie 
creaties…

De tweede ronde van naschoolse activiteiten zal in week twee van start gaan. Er 
zijn weer veel aanmeldingen binnengekomen. Het streven is om zoveel mogelijk 
leerlingen deel te laten nemen aan deze leerzame en uitdagende activiteiten. In 
ronde twee zullen de volgende activiteiten plaatsvinden:

Groep 1/2: Timmeren en houtjes + proefjes
Groep 3/4: Technisch lego + creatief met textiel
Groep 5/6: Technisch lego + sieraden maken
Groep 7/8: Timmeren en houtjes
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Inzet Chromebooks groepen 1 t/m 8
Vorig schooljaar is in de middenbovenbouw al een start gemaakt met het werken 
met een Chromebook. Dit is een web-based laptop; bestanden en programma’s 
worden opgeslagen in de cloud en niet op een harde schijf. Dat maakt de 
Chromebook gebruiksvriendelijk binnen een grote groep met meerdere gebruikers. 
De Chromebook werd onder andere vooral ingezet om leerlingen extra uitdaging te 
bieden door ze online software te laten gebruiken, maar ook om leerlingen te leren 
informatievoorzieningen op het internet te gebruiken (ICT-vaardigheden).

Vanwege het succes in de middenbovenbouw is gekozen om dit schooljaar de 
Chromebooks schoolbreed in te zetten in de groepen 1 t/m 8. De leerlingen kunnen 
nu extra oefenen met adaptief online leermateriaal en in sommige groepen maakt 
de leerkracht al gebruik van de educatieve applicatie Google Classroom. Hier 
maken leerkrachten lesgroepen aan, versturen zij opdrachten naar de leerlingen, 
werken leerlingen samen aan opdrachten en kan er onderling feedback worden 
uitgewisseld.
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Aanpassing schooltijden
De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest om de voor en nadelen 
met elkaar af te wegen als het gaat om het aanpassen van de schooltijden. 
Er zijn enquêtes uitgezet onder personeelsleden en ouders.

Op basis van de voor- en tegenargumenten van zowel personeel als 
de stem van de ouders is gekozen dat de begintijden aan de Cornelis 
Dirkszstraat (groepen 1 t/m 3) worden aangepast. De deuren openen 
om 08.30u en om stipt 08.40u beginnen de lessen. De tijden aan de Jan 
van Riebeekstraat blijven ongewijzigd. Met deze wijziging hopen wij 
het autoverkeer op piekmomenten terug te dringen. Daarnaast worden 
ouders die aan beide gebouwen kinderen hebben in de gelegenheid 
gesteld om de kinderen op tijd te brengen. Helaas komt het nog te vaak 
voor dat leerlingen onder andere hierdoor te laat op school zijn. Hierna 
volgt een beschrijving van het belang van op tijd komen.
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Belang op tijd komen
Op tijd komen is een belangrijk onderdeel voor een goede 

start van de lesdag. Helaas komt het nog te vaak voor dat 

leerlingen later dan 08.30 de school binnenlopen.

Als maatregel hebben wij binnen de school afgesproken dat 

de leerlingen iedere keer als zij te laat zijn, een te laat briefje 

meekrijgen. Na 3 brieven kunnen zij op gesprek worden 

geroepen bij de leerkracht en/of directie. Daarna zal de 

leerplicht ingeschakeld worden.
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Met een rekenvoorbeeld wordt het belang van op tijd 
komen misschien nog duidelijker.

• Stel je voor dat een klas iedere dag 5 minuten 

te laat begint met de les doordat er één of meer 

kinderen te laat komen.

•	Een	jaar	heeft	zo’n	200	lesdagen,	dus	dat	komt	dan	

neer op 1000 minuten per jaar.

•	Dat	staat	gelijk	aan	ruim 16 uur, oftewel meer dan 

32 rekenlessen van een half uur.

•	Als	dat	gedurende	de	groepen	3	tot	en	met	8	het	

geval zou zijn, dan hebben we het over bijna 200 

rekenlessen in 6 jaar tijd!

•	Oftewel een jaar minder rekenlessen, in een periode 

van die 6 jaar.

Wij allemaal, maar in de eerste plaats de leerlingen, hebben er dus heel veel 

belang bij dat iedereen op tijd komt. Ik hoop en vertrouw erop dat u dit belang 

ook ziet, zodat wij op tijd kunnen starten.



24

Vakdocent gymlessen
groepen 1 en 2

Bewegingsonderwijs omvat meer dan tikkertje spelen in de speelzaal. 
Binnen de lessen leren de leerlingen basismotorische vaardigheden, 

samenwerken en zichzelf uit te dagen in wat zij al kunnen en wat er nog 
allemaal valt bij te leren. Daarnaast zorgt beweging er ook voor dat het 

beter gesteld is met de cognitieve ontwikkeling; na het bewegen zijn de 
hersenen namelijk actiever dan wanneer je de hele dag stil zit. De school is 
een mooie leerplek om leerlingen vanaf jongs af aan vertrouwd te maken 

met sport- en beweegactiviteiten. Sinds dit schooljaar heeft de school 
dan ook naast de vakdocententen vanaf groep 3, ook een vakdocent 

aangesteld voor de gymlessen in de groepen 1 en 2. Juf Eylem verzorgt 
deze lessen.
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GGD-onderzoek op school

Voor onze tienjarige leerlingen is de afgelopen periode de GGD op school 
geweest voor een gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek bestond uit 
het invullen van een papieren of digitale vragenlijst en het meten van 

lengte en gewicht. Daarnaast werden ook de oren en ogen onderzocht. 
De belangrijkste uitkomsten zijn genoteerd in het digitaal dossier 

jeugdgezondheidszorg van de leerlingen. Bijvoorbeeld de uitslagen van 
de ogen en de gehoortest, lengte en gewicht.
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Dag van de leraar
Bij ons op school is het altijd de dag van de leraar en die van de leerling. 
Wel is mooi om een moment uit te kiezen waarbij stil wordt gestaan bij 
wie wij in huis hebben en de zegeningen te tellen van hoe een ieder zich 
inzet voor in eerste plaats de leerlingen, maar ook voor de school. Als blijk 
van waardering hebben alle onderwijzers binnen de school een mooi 
cadeau mogen ontvangen met een toepasselijk bericht:

Jij, wonderwijzer van Al Maes.

Onderwijzen is het wonder wijzen…

Verrukking, stilte, ontvankelijkheid.

Stapstenen achter het mysterie van dingen.
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Het blijft mooi om te zien hoe dankbaar onze prachtige en hardwerkende 

onderwijzers reageren. Nogmaals dank voor jullie inzet!
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Nieuws uit groep 3B
We zijn alweer bijna op de helft van het 
schooljaar en de kinderen hebben ontzettend 
veel geleerd. Ze kennen nu al alle letters. De 
kinderen kunnen steeds moeilijkere woorden 
lezen en schrijven. Wij zijn trots; een feestje 
kon niet ontbreken! Het is toch een hele 
mijlpaal dat we alle letters kennen!

Ook met rekenen zijn we al bij het maken van echte 
sommen. We bedenken zelf verhaaltjes bij de som of 
we bedenken een som bij het verhaal. We hebben gewerkt 
met het rekenrekje. Ook splitsen we getallen tot 10. Het eerlijk verdelen 
is aan bod gekomen. En vraag uw kind maar eens hoe laat het is, want we 
kunnen al klokkijken op de hele uren. Inmiddels zijn we klaar met blok drie 
en hebben we dit blok afgesloten met een rekencircuit. Een circuit met de 
doelen van het blok verwerkt in leuke spelletjes! Een extra uitdaging was dat 
we ook samen moesten werken. Het was een groot succes!

Wilt u meer weten over wat we de komende tijd gaan leren? Wees welkom 
het ons te vragen! Groetjes groep 3b
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Thema eten en drinken: brownies en pizza!

In het kader van het thema “Eten en drinken” hebben de leerlingen van groep 1 en 

2 verschillende baksels gemaakt. Om in de sfeer te komen van het themaboek “Een 

taart voor kleine beer” hebben de leerlingen van groep 1 brownies gemaakt. De 

leerlingen hebben samen van de brownies mogen smullen…

Maar daar bleef het niet bij… ook groep 2 is aan het bakken geslagen. Groep 2 is dol 

op pizza! De leerlingen hebben zelf groenten mogen snijden; dat was erg spannend 

om te doen.
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T h E m a  a f S l u I T I n g

Wij gaan uiteten! Het klaslokaal is omgetoverd tot restaurant en de leerlingen gaan 

uiteten, wat een plezier! Ouders waren bij deze afsluiting aanwezig en fungeerde 

als obers in het restaurant. De leerlingen hebben onder andere geleerd hoe in een 

restaurant plaats te nemen en een bestelling te plaatsen. Iedereen heeft iets lekkers 

van huis uit meegenomen en dit samen in het restaurant opgegeten. Kijkt u gezellig 

mee…
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Medezeggenschapsraad

Enquête ouders

In het kalenderjaar 2018 is het zittingstermijn een van de oudergeleding ten einde 
gekomen. Ouders hebben zich tot voor kort kunnen opgeven als MR-lid. Na een 
stemronde zijn de heren Adil El Kanfoudi en Youssef Aanzi verkozen tot nieuwe leden van 
de Mr. De personeelsgeleding (meester Jabir en meester Ismail) blijft ongewijzigd. U kunt 
voor vragen terecht bij een van de leden via het emailadres: mrwest@as-siddieq.nl.

Middels dit bericht informeren wij u over de uitslag van de enquête die wij in 
oktober 2018 onder de ouders en verzorgers hebben gehouden. Binnen onze school 
vinden wij een goede samenwerking essentieel. Vandaar dat wij het belangrijk 
vinden om middels deze enquête uw mening als ouder
mee te nemen.

De uitslagen met betrekking tot de verschillende beleidsterreinen leest u 
onderstaand terug. Gemiddeld scoort onze school een 3,34. Daarmee scoren wij 
een ruim voldoende, welgezegd een 8! Een positieve uitslag, ma sha Allaah.
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De resultaten van deze enquête levert voor de school belangrijke informatie op. De 
school scoort op onderstaande punten onder het gemiddelde en streeft ernaar om 
hierop de nodige verbeteringen door te voeren.

• Ik vind dat de school van mijn zoon/dochter er verzorgd uitziet (2,81)
• Ik vind dat de leraren effectief optreden als kinderen gepest worden (2,87)

We zijn erg blij met de eerste indruk van de uitslag en willen u hartelijk danken voor 
uw bijdrage aan deze enquête. Heeft u vragen of wilt u de gehele uitslag van de 
enquête inzien, dan kunt u zich richten tot de directie.
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Afsluiting halfjaar
Onze leerkrachten zetten zich dagelijks met hart 

en ziel in voor onze kinderen. Dat is niet niks. 
Daar willen we af en toe even bewust bij stilstaan. 

Daarom hebben we de leerkrachten verrast met een 
welverdiend etentje bij Mauresque in Amsterdam.

We bedanken onze leerkrachten en iedereen - die op 
school bijdraagt aan het welzijn van onze kinderen - 

voor hun inzet.
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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?’

8 april 2019
OBA bezoek groepen 4: ‘Spelen met woorden, ruimte en rijm’

16, 17 en 18 april 2019
Eindtoets groep 8

22 april 2019
Tweede Paasdag

23 april 2019
OBA bezoek groep 5 en 6b: ‘Maakplaats 021 & Designathon’

25 april 2019
Schoolreisje

29 april t/m 10 mei 2019
Meivakantie

07/03
15/03
25/03
08/04
16/04
22/04
23/04
25/04
29/04


