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Corona en zomervakantie!
Reizen naar het buitenland is sinds 15 juni weer mogelijk. Het is begrijpelijk dat mensen 
ondanks de corona toch ervoor kiezen om op vakantie te gaan. Wij adviseren u om het 
goed uit te zoeken wat de risico’s kunnen zijn en wat u moet weten als u op reis gaat. Er 
kan sprake zijn van twee weken thuisquarantaine. Wij vragen u hier rekening mee te 
houden en de vakantie iets in te korten, zodat u in ieder geval twee weken voor de scholen 
weer weer van start gaan bent teruggekeerd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan
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Essalamu Aleykum, 
Beste ouders,
Dit schooljaar is helaas anders gelopen dan andere jaren. Wie 
had nou gedacht dat de wereld overrompeld zou worden door 
de gevolgen van het Corona-virus. Het is helaas ook nog niet 
vvoorbij en brengt nog steeds onzekerheden met zich mee. Toch 
mogen wij niet klagen, wetende dat moeilijke tijden soms nodig 
zijn om te kunnen beseffen waar het in het leven echt om draait.
Wij blijven dankbaar! Ondanks alles is het gelukt om samen met 
de leerkrachten, leerlingen en ouders een goede samenwerking 
te realiseren en het schooljaar op een goede, gezonde manier af 
te sluiten. Elhamdulillah!

Ieder jaar staan we Ieder jaar staan we voor nieuwe keuzes en uitdagingen en nemen 
wij beslissingen in het belang van ons onderwijs. Schooljaar 
2019-2020 was een jaar waarin vele lopende zaken zijn 
afgerond en waarin wij op schoolniveau nieuwe doelen hebben 
bepaald voor de komende planperiode 2020-2024. 

Wat zijn onze ambities, waar staan wij over vier jaar, wat zijn 
onze streefdoelen en hoe willen wij die doelen uitstippelen? 

ZZo hebben wij een begin gemaakt met het ‘spelend leren en rekenen’ in de onderbouwgroepen en 
zijn wij ons gaan oriënteren op thematisch werken in de bovenbouwgroepen. De leerkrachten hebben 
zich middels een scholing verdiept in het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) om een nóg 
krachtigere, taalrijke leeromgeving te kunnen creëren. In het nieuwe schooljaar zal deze scholing een 
vervolg krijgen. Bovendien zullen wij ons buigen over andere doelen die we aan het begin van het 
schooljaar met u zullen delen insaAllah. 

Voor nu wensen wij u en al uw dierbaren een hele fijne vakantie toe. 

GGraag tot ziens op maandag 17 augustus 2020 insaAllah! 

Hartelijke groet,

Namens het team

Sara Erel-Agca
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