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INLEIDING 
Dit schooljaar ontvangt u naast een weekbericht de ouderflits voor alle informatie 

die wij willen delen met ouders. De ouderflits is om de communicatie met u nog 
beter te laten verlopen.  

PERSONEEL 
Nieuwe personeelsleden: 

• Juf Fatma heeft afscheid genomen van groep 8. Juf Angelie is aangenomen 
voor groep 8.  

• Juf Hakima start 16 november in groep 1. 

PARRO 
Voor de herfstvakantie hadden wij geen toegang meer in Parro. Dit had te maken 

met de LAS (leerling administratiesysteem) splitsing van de zomervakantie. 
ParnasSys had een verkeerde datum ingevoerd. Dit is in de herfstvakantie 

gecorrigeerd. Als het goed is heeft u al toegang in Parro. Mocht dit niet het geval 
zijn, dan verzoek ik u om contact op te nemen met de administratie van de 
school (070-388 64 74). 

HIJAABDAG 
Op 11 november vieren wij de Hijaabdag. Deze dag staat in het teken van de 

hijaab. Op deze dag zullen wij stilstaan bij de betekenis van de hijaab. Op deze 
dag willen wij onze meisjes stimuleren bij het dragen van een hoofddoek. Meer 
informatie over deze dag ontvangt u binnenkort. 

SCHOOLONTBIJT 
9 november is het Nationaal Schoolontbijt. Meer informatie over deze dag 

ontvangt u binnenkort. 
 



 

 

DEURBELEID 
Het verzoek om het deurbeleid goed door te nemen. Let op: 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. 

VERZUIMBELEID 
Ouders dienen hun kind via Parro ziek of afwezig te melden vóór 08:25u. Dit kan 
ook telefonisch via de administratie op nummer 070-388 64 74. Hieronder vindt 
u de richtlijnen en consequenties van verzuim. 

 
Te laat komen 

Na 3x te laat: Ontvangt u een brief 
Na 6x te laat: Ontvangt u een brief + uitnodiging voor een gesprek met directie 
Na 9x te laat: Ontvangt u een brief + melding Leerplicht 

 
Verzuim 

Na 2x afwezig: Ontvangt u een brief 
Na 3x afwezig: Ontvangt u een brief + uitnodiging voor een gesprek met directie 
Na 4x afwezig: Ontvangt u een brief + melding Leerplicht 

 
Registratie ParnasSys 

Indien een leerling te laat is, registreert de groepsleerkracht dit in ParnasSys en 
geeft de groepsleerkracht een te laat briefje/ strookje mee. Dit ontvangen wij 
getekend retour. 

Samen voor Kinderen Kankervrij! 
Via deze weg willen wij de opbrengst bekend maken met u.  

 
• Galerij Kinderboekenweek  

De Ouderraad heeft de speelzaal veranderd in een galerij met allemaal 
kunstwerkjes van de leerlingen. Er is in totaal aan €435,- kunstwerkjes 
verkocht. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

• Link digitale overboeking 

Via de link hebben ouders €70,- overgemaakt ten behoeve van St. Kika. 
 

• Shukrpot in de klassen/ Statiegeldflessen verzamelen  
Alle groepen hebben een pot in de klas gekregen. Deze zijn goed gevuld 
en wel samen bij elkaar opgeteld €905,15 

Bijdrage van de statiegeldflessen zijn ook meegeteld.  
 

• Fancy Fair  
Op 21 oktober hebben vrijwillige moeders een Fancy Fair georganiseerd. 
Onze speciale dank gaat uit naar mevrouw Zeynep Çelik. Zij heeft heel 

veel ouders benaderd om lekkere en gezonde hapjes te maken vers voor 
verkoop. Enkele leerlingen hebben ‘St. Kika’ armbandjes, zon-maan-ster-

wolk geknutseld om een bijdrage te leveren voor de fancy fair. De 
kunstwerkjes van de galerij die nog over zijn gebleven, zijn ook weer te 
koop aangeboden. 

Het bedrag dat wij hebben binnengehaald is €649,85 
   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Locatie Schalk Burgerstraat heeft een totaalbedrag van €2060,- 

verzameld voor St. Kika! Ons dank aan iedereen! 



 

 

BEZOEK GEBEDSHUIS 
Zoals op de Identiteit jaarplanning is aangegeven, gaan de groepen 4 & 5 een 
gebedshuis bezoeken. De groepen 4 worden op 1 november 2022 verwacht in 

moskee As Soennah. De leerlingen zullen onder begeleiding de moskee 
bezoeken. Doel van dit bezoek is om de leerlingen in praktijk te laten ervaren 

hoe een moskee er uit ziet en hoe een moskee bezoek wordt verricht. De 
planning van groepen 5 wordt t.z.t. gedeeld. 
 

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 april 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 
 

Dinsdag 1 november 2022 Bezoek gebedshuis groepen 4 

Woensdag  9 november 2022 Nationaal Schoolontbijt 

Vrijdag  11 november 2022 Hijaabdag 

Week 47 Start voortgangsgesprekken 
*Wijzigingen voorbehouden. Houd berichten vanuit de school en op de website in de gaten voor eventuele 

wijzigingen. 

 
 

 
 

Wa’assalaam, 
Vriendelijke groet, 
 

Team Schalk Burgerstraat 


