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

Hierbij de zesde nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier!

Voorstellen
De afgelopen periode zijn er een aantal nieuwe gezichten in het team te zien elhamdoulillah. 
In deze nieuwsbrief stelt juf Malika zich voor.

Salaam alaikoum ouder(s) en/of verzorger(s),

Graag wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Malika el Hajaoui en vanaf november ben ik werkzaam op 
IBS Elif Zuid. Op school werk ik twee dagen als intern begeleider in de onderbouw. Ik ben op dinsdag en 
donderdag aanwezig op school. Ik heb al heel wat ervaring in het onderwijs. Zo ben ik 22 jaar geleden 
begonnen als groepsleerkracht van groep 1-2. Door de jaren heen heb ik in alle groepen met veel plezier en 
passie les gegeven. Vervolgens heb ik de opleiding tot excellente leerkracht gedaan en ben ik 
begonnen met het coachen van startende leerkrachten. Ook heb ik hoogbegaafde leerlingen 
extra uitdaging aangeboden. Vervolgens heb ik besloten om mijn expertise in te zetten in het 
coachen en begeleiden van leerkrachten als intern begeleider.  Ik zie het als een uitdaging om 
samen met mijn collega’s kwalitatief goed onderwijs vorm te geven. Zo hoop ik een bijdrage te 
kunnen leveren aan een fijne schooltijd voor jullie leerlingen. 

Ik hoop u allen insha Allah snel te mogen ontmoeten. Mocht u voor mij een vraag
hebben dan kunt u altijd naar school bellen of mij mailen. Mijn mailadres is
 m.elhajaoui@elifamsterdam.nl 
Met vriendelijke groet, 

Malika el Hajaoui

Op-tijd-kom-actie i.s.m. de leerplicht
Zoals de meesten van jullie in onze derde nieuwsbrief van dit schooljaar hebben kunnen lezen, hebben wij 
stilgestaan bij ons verzuimbeleid. We hebben aangekondigd dat wij in samenwerking met de leerplicht de 
‘op-tijd-kom-actie’ zullen gaan starten, in ieder geval dit schooljaar. 

Veel leerlingen komen regelmatig op tijd elhamdoulillah. Toch zien wij af en toe leerlingen die structureel wat 
later aankomen dan de aangegeven starttijden. Wij willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is dat de 
lessen, ongestoord, om 08.45u kunnen beginnen. De leerlingen die later dan 08.45uur aankomen, worden in 
ons leerlingvolgsysteem ingevoerd 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.

Vele ouders hebben op donderdag 2 februari, in de ochtend, hoogstwaarschijnlijk de onbekende 
gezichten gezien bij de beide ingangen. Onze vaste leerplichtambtenaar en haar assistentes waren 
aanwezig voor deze op-tijd-kom-actie. Dit is een actie waarbij een x aantal keer 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 leerlingen treffen die later op deze dag aankomen, 
worden deze genoteerd en aangeleverd bij de verzuimcoördinator (Hülya Alici, onze intern begeleider). 
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Inzamelingsactie Turkije en Syrië
De meeste van jullie zullen al vernomen hebben dat er meerdere zware aardbevingen hebben 
plaatsgevonden in Turkije en Syrië. De aardbevingen hebben veel mensenlevens gekost. De 
overlevenden van de ramp hebben enorm veel verloren en zijn nog steeds niet veilig vanwege 
de vrieskou en instortingsgevaar. 

De profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd:
“De gelovigen zijn in hun onderlinge genade, liefde en vriendelijkheid als één lichaam. Wanneer 
een deel van het lichaam (aan ziekte) lijdt, dan is het hele lichaam betrokken in de vorm van 
slapeloosheid en koorts.” (Bukhari)

Dit verdrietige nieuws heeft ons ten diepste geraakt. Hierom willen 
wij als school een bijdrage leveren aan onze broeders en zusters, die
zijn getroffen door de ramp. We zullen samenwerken met de 
organisaties Hasene en Het Rode Kruis. We hebben voor deze twee 
organisaties gekozen, omdat zij momenteel ter plekke aanwezig zijn 
en toegang hebben in zowel Turkije als Syrië.

In alle klassen is er een spaarpotje waar de leerlingen contant geld in 
kunnen doen. Onze inzamelingsactie is verlengd met een week en zal
duren tot en met vrijdag 24 februari. Daarna zal het geld ingeleverd 
worden bij de desbetreffende organisaties.

Ook kunnen jullie direct doneren via de onderstaande links:
https://doneer.rodekruis.nl/aard...g-turkije-syrie 
https://hasene.nl/nl/doneren/ 

Cursus voor ouders: ‘islamitisch opvoeden in Nederland’
IBS Elif Zuid nodigt de ouders/verzorgers van onze leerlingen uit voor de cursus Islamitisch 
Opvoeden in de multiculturele samenleving. Het doel van deze cursus is om de 
ouders/verzorgers kennis en handelingen inzake de (islamitische) opvoeding van hun leerlingen 
aan te bieden.

Verschillende thema´s komen aan bod. Denk aan de actualiteiten 
die onder leerlingen en jongeren voorkomen, de kansen en 
uitdagingen die onze samenleving met zich meebrengt en de 
betekenis en het belang van islamitisch opvoeden.

Aanmelden kan door te mailen naar n.asrami@elifamsterdam.nl. Zie de bijlage voor meer 
informatie. 
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Oudergesprekken
Deze week staan de oudergesprekken centraal. Voor de ouders die zich nog niet hebben 
ingeschreven, willen wij adviseren om Parro in de gaten te houden. De leerkrachten zullen die 
ouders inplannen op momenten dat er nog plek is op de opgegeven dagen. 

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie vindt plaats in week 9. Dit betekent dat vrijdag 24 februari de laatste 
schooldag is. Op maandag 6 maart starten de scholen weer. Wij wensen jullie alvast een fijne 
vakantie toe!

Wa alaikoum salaam,

Team Elif Amsterdam. 


