NIEUWSBRIEF
FEBRUARI - MAART
2019

Maandag 11 maart:
studiedag – leerlingen vrij
Vrijdag 15 maart: Staking
school is dicht
Dinsdag 19 maart:
LOES-bijeenkomst met Semra Yelkenci
Zaterdag 30 maart:
OPEN DAG
Maandag 1 april:
SIMON personeelsdag – leerlingen vrij

Ik stel me graag even voor….
Salaam Aleikoum, geachte ouders van kinderen van basisschool De Tulp.
Mijn naam is Jessica van Zuidam. Ik ben sinds een paar weken werkzaam
op school.Ik ben vereerd te mogen samenwerken met het team van
de Tulp; ik tref een professioneel en zeer kundig team dat met veel passie
uw kind(eren) begeleidt in hun ontwikkeling!
De school van uw kind(eren)
kind(e
heeft veel te bieden!
Het bestuur van de Stichting Simonscholen heeft mij gevraagd Ayhan Tonca
te vervangen als Cluster Directeur van de regio Noord. Onder deze regio
vallen De Zonnebloem in Deventer, Al Ummah in Enschede en De Tulp, de
school van uw kind(eren). Ik verdeel mijn aandacht over de drie scholen en
ben volgens een vast rooster aanwezig. Mijn taken liggen voornamelijk op
het gebied van de bedrijfsvoering en het overkoepelende beleid van de drie scholen.
Voor mij is dit een opdracht op interim basis. Dat wil zeggen dat ik deze functie tijdelijk bekleed, tot dat
wij middels een secure wervings- en selectieprocedure een geschikte definitieve opvolger hebben
gevonden. Het is onze intentie om dat met ingang van het nieuwe schooljaar in te laten gaan.
Tot die tijd hoop ik u regelmatig te mogen ontmoeten op school!

Afscheid Ayhan Tonca...
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van onze clusterdirecteur Ayhan Tonca. Namens alle
kinderen en hun ouders willen wij Ayhan bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid. Het was een
fijne samenwerking met hem. Wij wensen Ayhan veel succes met zijn nieuwe uitdaging.

Nieuwe leerlingen
Er zijn in verschillende groepen nieuwe leerlingen
bij gekomen. Wij wensen alle nieuwe leerlingen en
hun ouders een hele fijne tijd op De Tulp.

Vanuit de ouderraad…
Salaam aleikoem beste ouders,
We kunnen terugkijken op een geslaagde spelletjesochtend van 14 februari. Dankzij de
vele ouders die geholpen hebben is de eerste spelletjesochtend een succes geweest!
Ook de pannekoeken vielen enorm in de smaak bij de kinderen, ze waren zo lekker dat
de kinderen er geen genoeg van kregen. Dit gaan we inshaAllah volgend jaar herhalen,
onze leerpunten nemen we uiteraard
uiteraa mee. We willen degene die geholpen hebben
ontzettend bedanken. Zonder jullie hulp kunnen wij deze activiteiten niet waarmaken.
Moge Allah jullie hiervoor belonen.We hopen jullie bij een volgende activiteit weer te zien.
Wil je graag vaker helpen met activiteiten of met het versieren van de school, dan
mag je dat ons melden via ouderraad.detulp@simonscholen.nl

Einde schooldag
Wij vinden het belangrijk dat kinderen ’s morgens op tijd komen en rustig kunnen starten,
maar even belangrijk vinden wij dat de dag rustig kan worden afgesloten. De school is
om 14.30 uur uit en vragen we alle ouders op het plein te wachten tot de leerkrachten
met de leerlingen naar buiten komen. Wij vragen u vriendelijk om na 14.30 uur zo snel
mogelijk het plein te verlaten, mede om conflicten tussen de kinderen te voorkomen.
Na 14.30 uur is de school niet meer verantwoordelijk voor de kinderen, tenzij de ouder
van de leerling er nog niet is.

Bezoek kerk leerlingen groep 7/8
Afgelopen donderdag 28 februari, heeft een aantal leerlingen van groep 7/8 een bezoek
gebracht aan de Lambertusbasiliek in Hengelo. In het kader van de godsdienstlessen
met als thema ‘anders gelovigen’ werd de kerk bezocht, waarbij de kinderen vragen
konden stellen en rond mochten kijken. De kinderen hebben veel geleerd, gezien en
gehoord; als afsluiting van de rondleiding hebben ze naar het indrukwekkende orgel
geluisterd.Dit kerkbezoek heeft onze leerlingen inshaAllah verbonden met anders
gelovigen; ze hebben ervaren hoe anderen hun geloof beleven en overeenkomsten
en verschillen ontdekt. Dit was een bezoek om nooit meer te vergeten!
Selam, Sara K

