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

Hierbij ons vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier!

Voortgangsgesprekken
Zoals u via Parro te lezen heeft gekregen, zijn de voortgangsgesprekken gestart. 
De volgende punten zijn of zullen besproken worden:

- Sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind,
- Cognitieve ontwikkeling van uw kind.

U kunt ten alle tijden ouderportaal  raadplegen om de behaalde resultaten 
van uw kind in te zien. In de bijlage treft u nogmaals de ouderbrief met de 
nodige informatie hierover. 

Tijdens dit gesprek, en alle andere rapport-/voortgangsgesprekken 
worden de leerlingen vanaf groep 5 verwacht worden. Dit als doel 
om de kinderen zelf regisseur te maken van hun eigen ontwikkeling. 
Deze ronde worden er overigens geen rapporten meegegeven. Dit vindt
 plaats in februari in shaa Allah.

De deadline van inschrijving was zondag 20 november. Mocht u zich 
niet ingeschreven hebben, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek 
op een door de leerkracht gekozen moment.

Verzuimbeleid + op-tijd-kom-actie
Zoals in nieuwsbrief #2 is aangekaart, willen wij nog een keer ons verzuim diagram én de schoolafspraken 
onder de aandacht brengen. 

Onze schooltijden luiden als volgt: 
Maandag t/m donderdag van 08.45 tot 15.00 uur.
Vrijdag van 08.45 tot 12 uur. 

Het is belangrijk dat de les, ongestoord, om 08.45u kan beginnen. De 
leerlingen die later aangekomen dan 08.45 uur, zullen genoodzaakt 
ingevoerd worden in ParnasSys als ‘te laat’. Via het ouderportaal (dezelfde 
inloggegevens als Parro) kunt u de stand van zaken volgen betreft registratie. 
Tevens is als bijlage ons verzuim diagram toegevoegd. Aan u de vraag om 
deze zorgvuldig door te lezen.

Aansluitend op ons verzuimbeleid zullen wij, in samenwerking met de leerplicht, dit jaar de 
op-tijd-kom-actie organiseren. Dit is een actie waarbij een x aantal keren de leerplichtambtenaar en 
leerplichtassistenten incidenteel bij de toegangsdeuren van de school zullen staan om te bekijken hoe dit 
verloopt bij ons op school. Mochten zij kinderen treffen die later op deze dag aankomen, worden deze 
genoteerd en aangeleverd bij de verzuimcoördinator (Hülya Alici, onze intern begeleider). 

https://ouders.parnassys.net
https://ouders.parnassys.net
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Ouderbijeenkomst DVS
Donderdag, 17 november, heeft de oudermiddag plaatsgevonden die in het teken stond van de 
methode ‘de vreedzame school’. We hadden veel (60+!) animo masha Allah. De informatiebijeenkomst 
bestond deels uit theorie en deels uit het bezoeken van de groepen. Veel ouders hebben prachtige 
opstekers achtergelaten wat ons weer veel goeds heeft gedaan. Jong of oud: opstekers ontvangen is 
altijd fijn, dank hiervoor! Op naar de volgende ouderbijeenkomsten.

Grondwet van Elif
In samenspraak met het team van Elif Zuid hebben wij, m.b.v. De Vreedzame 
School training, een grondwet vastgesteld van Elif. Dit is geïntroduceerd in de 
klassen en wij hopen dat dit een kapstok zal zijn waaraan wij onze manier van 
gedragingen (ahlaaq) kunnen hangen. In de bijlage treft u onze grondwet. 

Sunnah van de week
Al een langere tijd heeft de werkgroep ‘identiteit’ de sunnah van de week 
geïntroduceerd. Deze worden op een centrale plek in de klas opgehangen,
gedeeld met ouders via Parro, op social media geplaatst en bij de voordeuren
opgehangen. Wij hopen alle kinderen en ouders hiermee te kunnen inspireren! 
Schroom niet, daar waar het lukt, om ook uw omgeving te inspireren met de 
soennah van de week!

Nieuw huiswerkbeleid
Vanaf deze week is ons nieuwe huiswerkbeleid ingevoerd. Dit betekent dat zowel Taalzee als Rekentuin 
komen te vervallen. De desbetreffende leerkrachten zullen u hiervan op de hoogte brengen via Parro. 

Nog een fijne week toegewenst!

Wa alaikoum salaam,

Team Elif Zuid


