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Om de dag van ‘Ashoera, de tiende dag van de islamitische maand Moeharram te herdenken, heeft 
de ouderraad alle kinderen getrakteerd op een ijsje en Ashoera voor de ouders. Op de 10e dag van 
de maand Moeharram wordt traditioneel Ashoera (pap 
van Noeh) gegeten. De traditie vertelt, dat de ark van 
Noeh (vrede zij met hem) op de 10e dag van de maand 
Moeharram vastliep op de berg en om te vieren dat Noeh 
en zijn volgelingen na de zondvloed eindelijk weer aan en zijn volgelingen na de zondvloed eindelijk weer aan 
land waren gekomen werd er een feestmaal gekookt van 
alle ingrediënten die nog aan boord waren: granen, 
bonen en gedroogd fruit.

DAG VAN DE ASURA EN ISLAMITISCH NIEUWJAAR
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De herfstvakantie is voorbij en wij beseffen nu hoe snel de tijd 
eigenlijk gaat. De wintervakantie staat alweer voor de deur!  
Corona en alle maatregelen blijven nog steeds het hoofdonder-
werp van gesprek en overleg binnen alle scholen. Wel zijn wij 
dankbaar dat de scholen, ondanks alle ontwikkelingen, open 
mogen blijmogen blijven en dat wij verder kunnen met ons onderwijs en 
vooral met het fysieke lesgeven. Hiermee is het persoonlijke 
contact, de sociale interactie onderling, de sfeer en het gevoel 
dat bij een school hoort gelukkig weer terug. Dit willen wij graag 
vasthouden. 

In deze tijd van Corona én het lerarentekort is het echter wel 
een grote uitdaging om de groepsbezetting rond te krijgen. 
Wij doen ons best om bij afwWij doen ons best om bij afwezigheid van een leerkracht een 
vervanger te vinden, maar dit lukt helaas niet altijd. Soms moet 
een groep naar huis worden gestuurd. Dit verdient echter niet 
onze voorkeur. Ons streven is dat alle groepen zonder enige 
onderbreking de lessen blijven krijgen.  

De Coronapandemie heeft direct gevolgen voor een aantal 
activiteiten. Te denken valt aan:
-- sport-, spel- en zwemactiviteiten
- excursies en schoolreizen
- ouderavonden, thema-bijeenkomsten zoals LOES
- activiteiten en schoolfeesten samen met ouders

We zullen zo veel mogelijk zoeken naar alternatieve invullingen voor diverse activiteiten en u hier tijdig over 
informeren. Uiteraard hopen we dat de maatregelen worden versoepeld en dat wij als school en samenleving 
weer snel kunnen terugkeren naar het ‘oude normaal’, insaAllah.

Nogmaals aan iedeNogmaals aan iedereen het verzoek om te handelen volgens de richtlijnen van het RIVM en de school 
(ook bij twijfel) goed op de hoogte te houden van de situatie. 

Hartelijke groet,
Namens het team

Sara Erel-Agca
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Vandaag hebben de leerkrachten een toneelstukje opgevoerd waarin blok 2 van De Vreedzame School is 
geïntroduceerd. Blok 2 heet 'We lossen conflicten zelf op'.

In de komende lessen leren kinderen het verschil tussen een ruzie en een conflict. Ze kunnen aan de hand 
van een stappenplan een conflict oplossen.
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Bijna iedere schooldag staat Saskia (conciërge) buiten om te zorgen dat de kinderen op een 
veilige manier naar school kunnen lopen. Dank aan alle ouders die fijn meewerken en ook 
met ons meedenken. Wel krijgen we de laatste tijd klachten over de ouders die niet op de 
juiste manier parkeren en hiermee de toegang tot de school blokkeren. Het is niet toegestaan 
om in de bochten te parkeren. De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de 
taxi-bussen. Dit is in overleg met de wijkagent bepaald. De taxichautaxi-bussen. Dit is in overleg met de wijkagent bepaald. De taxichauffeurs zijn namelijk verplicht 
om de kinderen zo dicht mogelijk bij school af te zetten. Binnenkort gaan we weer in gesprek 
met de wijkagent. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

We zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leerlingen en hebben hierin een 
voorbeeldfunctie. Dit geldt ook voor het roken. Op het plein geldt er een rookverbod en wij willen 
u vragen om ook buiten de hekken niet te roken. Als school willen wij graag een rookvrij terrein 
hebben. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook 
eerder gaan roken. Wij willen onze kinderen beschermen tegen alle schadelijke gevolgen van eerder gaan roken. Wij willen onze kinderen beschermen tegen alle schadelijke gevolgen van 
roken én meeroken. 

Wij rekenen op uw medewerking. Hartelijk dank!
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Wij nemen helaas afscheid van twee lieve juffen. Juf Henriëtte gaat weg omdat juf Zeynep weer terugkomt 
van haar zwangerschapsverlof. Juf Derya neemt afscheid omdat zij haar tweede kindje verwacht en eindelijk 
mag genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf Derya heeft bovendien besloten om een tijdje niet te werken 
en de tijd door te brengen met haar kinderen. Wij wensen beide juffen heel veel succes de komende tijd bij 
alle veranderingen en ontwikkelingen binnen hun werk- en gezinssituatie. Hopelijk komen ze nog een keer 
langs voor een kopje kolangs voor een kopje koffie!
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Juf Mandy van logopedie heeft afscheid genomen van IBS de Tulp. 
Wij wensen haar het allerbeste toe! Heel erg bedankt voor alle jaren bij ons! 
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Hallo allemaal,
Mijn naam is Shannen en sinds augustus ben ik logopedist bij Logopedie Direct. 
Vanaf oktober ben ik op de dinsdag werkzaam op de Tulp. Ik kijk ernaar uit om 
de kinderen en de school te leren kennen en heb veel zin om samen te werken 
aan taal, spraak, spelling en andere logopedische hulpvragen. In mijn vrije tijd 
doe ik graag gezellige dingen met vrienden en ik reis graag de hele wereld ovedoe ik graag gezellige dingen met vrienden en ik reis graag de hele wereld over. 
Bij vragen over mij of logopedie, schroom niet om contact met mij op te nemen.

Wellicht tot ziens op de Tulp!

Sinds begin schooljaar 2020 ben ik werkzaam naast mijn collega's Harja Schelhaas 
en Shannen Reinders werkzaam op IBS de Tulp. Mijn naam is Savanna Hoekstra, 
logopedist  werkzaam bij Logopedie Direct. Logopedie kan helpen bij uw kind 
wanneer er sprake is van communicatieproblemen. Denk hierbij aan taal, 
spraak of stotteren, maar ook geschreven taal zoals lezen en spelling. Ik 
zie er naar uit om aan de slag te gaan op IBS de Tulp. Neem gerust contact 
op voor vragen of om even kennis te maken. op voor vragen of om even kennis te maken. 

Op maandag ben ik aanwezig op IBS de Tulp. 
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Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente en fruit per week. 
Deze worden dinsdagmiddag geleverd, dus de leerlingen krijgen op de woensdag, donderdag en vrijdag 
groente en fruit van school.

De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde 
voeding.  

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. 
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
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Wat vliegen de weken voorbij en wat 
zijn we al druk geweest.

We hebben al 19 klanken geleerd en 
lezen daar al veel woorden mee. Ook 
kunnen we al onze eigen verhalen 
schrijven.  schrijven.  

Naast leren lezen zijn we ook druk 
bezig met rekenen. De getallenlijn 
t/m 60, splitsen van getallen t/m 10 
maar ook klokkijken oefenen we elke 
dag. En door de bussommen leren we 
al een beetje rekenen t/m 10.   

Sinds dit jaar werken we met 
thema’s. Het eerste thema ging 
over piraten. Na de herfstvakantie 
zijn we begonnen met thema 
herfst. Wat een grote verrassing 
was het toen er een klein vosje in 
onze klas kwam. Hij woont nu met onze klas kwam. Hij woont nu met 
zijn papa even bij ons terwijl wij op 
onderzoek uit gaan over hoe dieren 
leven in het bos tijdens de herfst. 
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