
Nieuwsbrief eerste schoolweek!

Salaam alaikoum beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad! Op maandag 29 augustus a.s. zal het nieuwe 
schooljaar starten. Wij kijken als team van Elif Amsterdam hier erg naar uit. Wij heten iedereen van harte 
welkom en hopen er met z’n allen een gezellig, maar vooral een leerzaam jaar van te maken in shaa 
Allah. 

Bezetting: 
Graag nemen wij even de tijd om de indeling van de groepen met u door te nemen: 

Groep 1/2A: 
- Juf Sultan, aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
- Juf Chaimae, aanwezig op woensdag en donderdag.

Groep 1/2B: 
-  Juf Lucille, aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
- Juf Safae, aanwezig op woensdag.

 
Groep 3: 

-  Juf Sanae, aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. 
-  Juf Khadija El B., aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Groep 4:
- Juf Lynn, aanwezig op maandag en dinsdag. 
- Juf Seda, aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Groep 5:
- Meester Dirk, aanwezig op maandag en dinsdag.
- Meester Abdelillah, aanwezig van maandag t/m vrijdag.

Groep 6:
- Juf Derya, aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
- Juf Khadija E., aanwezig op dinsdag en woensdag.

Groep 7: 
- Juf Kaoutar, aanwezig van maandag t/m vrijdag.
- Juf Dilara, aanwezig op maandag, dinsdag en om de week woensdag.

Groep 8: 
- Juf Tisam, aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.
- Meester Feedi, aanwezig op maandag en woensdag.

De nieuwe collega’s zullen zich in de eerstvolgende nieuwsbrief 
aan u voorstellen.
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- Meester Randy zal op de maandagen en woensdagen de gymlessen verzorgen voor alle 
groepen. 

- Juf Hilal zal wederom de godsdienstlessen verzorgen op de dinsdagen en donderdagen. Tevens 
zal zij op de woensdagen aanwezig zijn voor extra begeleiding.

- Juf Hülya is onze interne begeleider. Zij coördineert alle zaken rondom de zorg binnen de school. 
Zij is aanwezig op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

- Juf Meryem is onze administratieve medewerker. Zij is aanwezig op dinsdag, donderdag en 
vrijdag. 

- Meester Reda is onze conciërge en is aanwezig van maandag t/m donderdag. 

- Meester Yusuf is de directeur van de school en is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag aanwezig.

Overige informatie
- Meester Feedi zal dit schooljaar twee dagen als adjunct directeur aanwezig zijn. Hierover volgt 

binnenkort meer informatie! 

- Juf Yasmina is onze nieuwe leerkrachtondersteuner en aanwezig op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag. Zij zal de onderbouw ondersteunen.

- Juf Safae zal op de dinsdagen groep 3 ondersteunen.

- Juf Tisam heeft vorig schooljaar haar taalcoördinator opleiding 
afgerond en is nu officieel onze taalcoördinator. 

- Juf Seda heeft vorig schooljaar de opleiding hoogbegaafdheid 
afgerond en is nu officieel onze HB-specialist!

- Juf Khadija B. zal zich dit schooljaar verdiepen in het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal). 
Zij gaat hiervoor een opleiding volgen in shaa Allah. Wij wensen haar heel veel succes.

- Juf Sanae zal dit schooljaar de opleiding coaching volgen. 

Schoolvakanties/studiedagen:
Binnenkort ontvangt u zowel via Parro als de mail een overzicht van de schoolvakanties en studiedagen. 

Informatiebrief:
In de bijlage van deze mail treft u ook de informatiebrief van het schooljaar 2022-2023. Hierin staat de 
nodige informatie betreft het eten en drinken, bewegingsonderwijs e.d. Lees deze goed door aub. 

Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en tot de volgende nieuwsbrief in shaa Allah!

Wa salaam alaikoum,
Team IBS Elif Zuid


