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INLEIDING 
U ontvangt wekelijks een weekbericht van de groepsleerkracht via Parro. 

Hierdoor is het nieuws in een nieuwsbrief in de meeste gevallen geen ‘nieuws’ 
meer. Dit schooljaar ontvangt u naast een weekbericht de ouderflits voor alle 

informatie die wij willen delen met ouders. Ons streven is om elke maand deze 
flits uit te brengen. 

PERSONEEL 
Nieuwe personeelsleden: 

• Juf Priscilla is gestart in groep 1. Door omstandigheden hebben wij 

afscheid moeten nemen van juf Hakima. 

Bereikbaarheid school 
Door technische problemen en ziekmeldingen zijn wij slecht bereikbaar geweest. 
Wij doen ons uiterst best om u tijdig op de hoogte te stellen en verzoeken u om 

zoveel mogelijk gebruik te maken van Parro. Parro is een prettig en AVG-proof 
alternatief. Parro gebruiken we voor, berichten, mededelingen of vragen. 

DEURBELEID 
Wij willen u nogmaals verzoeken om het deurbeleid goed door te nemen. De 
hekken staan in de ochtend tot 08:45 uur open en in de middag tot 14:45 uur! 

In de kleutergroepen hebben wij op dinsdag en donderdag van 8:15 tot 8:45 uur 
spelinloop. Ouders kunnen via het hek aan de Schalk Burgerstraat het 

schoolterrein verlaten. 



 

 

Teamscholing 
Naast de onderwijskundige studiemiddagen doet het team ook mee aan de 
maandelijkse teamscholing verzorgd door dhr. Aboe Ismail. Er wordt aandacht 

besteed aan de islamitische opvoeding en de normen en waarden hiervan. 

Hijabdag 
Allereerst willen wij u bedankten voor uw aanwezigheid. De kinderen hebben 
genoten van de gastlessen van Naima Arramdani.  

Naima Arramdani is de schrijfster van het kinderboek ‘Hidaya’s Hijab’. Zij heeft 
de volgende stuk geschreven n.a.v. haar bezoek op Hijaabdag. 
 

 
Naima Arramdani 
Over: hijab- dag Yunus Emre  
 

 
Het is hijab-dag! 
Een schooldag waar het de gehele dag draait om een grote vorm van aanbidding. Zo'n dag is niet alleen erg 
leuk voor de leerlingen van Yunus Emre, maar ook voor mij als schrijfster van kinderboeken over de hijab.  
 
De hijab 
Van één zaak ben ik overtuigd: elke keer dat haar tegenstanders haar in een negatief daglicht proberen te 
stellen, worden haar draagsters sterker, zelfverzekerder en standvastiger. Het is immers dé hijab die hen 
zichtbaar voor de ander een moslima maakt. En daar zijn ze trots op. Dat heb ik vandaag weer eens met eigen 
ogen mogen zien op de hijab-dag van Yunus Emre. Het was een waar Koninginnedag voor elke hijabi (to- be). 
 
De Islamitische identiteit 
Terwijl alle ouders zich vroeg in de ochtend verenigden op het schoolplein, renden de leerlingen in hun beste 
Islamitische klederdracht door het schoolplein. De jongens in hun qamees en kufi’s en de meiden in hun 
abaya’s en prachtige hijabs. Niet alleen de leerlingen, maar ook het personeel maakte duidelijk een statement 
met de Islamitische klederdracht: wij zijn trots op wie we zijn. Die eendracht maakte één gevoel los: de 
bewondering voor de Islamitische Identiteit. Alhamdoelilah.  
 
"O mijn lieve zuster" 
Het was het kinderkoor die de toon voor de rest van de dag gelijk had gezet. De meisjes met hijab zongen uit 
volle borst en vol zelfvertrouwen het welbekende liedje ‘O mijn lieve zuster.’ Dit liedje ging over hun, over wie 
ze zijn en waar ze trots op zijn. De hijab-dag maakte dit nummer echter, meer dan ooit tevoren, compleet. Zelfs 
de ouders weigerden, ondanks herhaaldelijk gezwaai van hun kinderen, de schoolplein te verlaten. Waarom 
zouden ze ook? Als buitenstaander was ík trots op elke zusje en broertje die daar vol overtuiging stond. Laat 
staan de ouder zelf. Dit is wat de hijab teweegbrengt.  
 
Kennis, kennis en nog eens kennis 
Deze dag bleef uiteraard niet enkel bij het koor of het maken van statements. Door middel van een Kahoot-quiz 
werd er letterlijk over de hele school kennis over de hijab verspreid. De leerlingen werden middels 
kennisvragen aan het denken gezet over de hijab: dien je een hijab te dragen als je alleen op je kamer gaat 
bidden? Dragen nonnen een hijab? Zo competitief dat de leerlingen waren, zo enthousiast deden de juffen 
mee. Tijdens mijn gastlessen werden de meiden verder aan het denken gezet over schoonheid en de hijab, 
over hun band met Allaah en de bron van Hassanaat die ze continu met zich mee dragen in de vorm van de 
hijab. Het deed mij deugd om te zien dat zelfs de niet-Islamitische juf zichtbaar genoot van de gastles. 
 
á la Yunus Emre 
Ik ben er over uit: zo’n Hijab-dag á la Yunus Emre zou op elke (Islamitische) basisschool een jaarlijkse themadag 
moeten krijgen. Sterker nog, het zou landelijke geïntroduceerd moeten worden. Dit is niet alleen een 
waardevolle manier om de hijab te stimuleren bij de huidige en komende generatie;  
het is ook een uitstekende manier om al die negativiteit en misvattingen rondom de hijab de wereld 
uit te helpen.  



 

 

Nationaal Schoolontbijt 
De kinderen hebben genoten van een gezonde schoolontbijt. Daarnaast hebben 
de groepsleerkrachten aandacht besteed aan het ‘waarom gezond ontbijten zo 

belangrijk is’. 

Voortgangsgesprekken  
De voortgangsgesprekken zijn inmiddels al gestart.  

Lerarendag 5 oktober 
Liever laat dan nooit! Op de Lerarendag 5 oktober 2022 jl. werd het team 
verwend door de TSO. Wij willen via deze weg namens het team TSO bedanken 
voor de attentie wat het team heeft gekregen. 

Studiemiddagen  
Wegens studiemiddagen hebben de kinderen op de volgende dagen tot 12.00 uur 

school: 
- Maandag 5 december 2022 

- Maandag 19 december 2022 
 

VAKANTIES 
 

Vakantie Van Tot en met 
Wintervakantie 24 december 2022 08 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 05 maart 2023 
Goede vrijdag 07 april 2023 07 mei 2023 
Tweede paasdag 10 april 2023 10 april 2023 
Meivakantie 22 april 2023 07 mei 2023 
Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023 
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023 29 mei 2023 
Eid ul Adha 28 juni 2023 29 juni 2023 
Zomervakantie 08 juli 2023 20 augustus 2023 

 

AGENDA 
 

Maandag 5 december 2022 Vanaf 12.00 uur Studiemiddag 

Maandag 19 december 2022 Vanaf 12.00 uur Studiemiddag 

*Wijzigingen voorbehouden. Houd berichten vanuit de school en op de website in de gaten voor eventuele 
wijzigingen. 

 

 
 
 

Wa’assalaam, 
Vriendelijke groet, 
 

Team Schalk Burgerstraat 


