Nieuwsbrief IBS Elif Amsterdam
9 november 2021
Salaam alaikoum beste ouder(s)/verzorger(s),

Voortgangsgesprekken
In week 48 staan alweer de voortgangsgesprekken gepland. Op vrijdag 12 november
a.s. ontvangt u een Parro-bericht met de mededeling dat u zich via deze app kunt inschrijven. Wij gaan er
vanuit dat u zult intekenen. De deadline van inschrijving is donderdag 25 november. Mocht dit toch
gebeuren, dan krijgt u een uitnodigen voor een gesprek op een door de leerkracht gekozen moment.
De volgende punten zullen besproken worden tijdens dit voortgangsgesprek:
●
●

Werkhouding/gedrag van uw kind
De behaalde resultaten tot nu toe

Tijdens deze ronde worden er geen rapporten meegegeven.

Studiedag
Maandag 15 november zijn de groepen 1 en 2 vrij i.v.m. een studiedag.

Schoolfruit
Wij doen weer mee met het EU-schoolfruit. Met EU-Schoolfruit ontvangen wij 20
weken lang gratis groente en fruit voor de hele school. Alle kinderen krijgen op drie
vaste dagen fruit en/of groente aangeboden. Volgende week woensdag 17 november
is de eerste fruit- en groente dag. Onze drie vaste dagen zijn: woensdag, donderdag
en vrijdag. Op deze dagen hoeft uw kind geen fruit mee naar school.
Als uw kind heel kieskeurig is als het gaat om fruit en of groente, kan het verstandig
zijn om op deze dagen zelf fruit mee te geven.

Inloopspreekuur
Vanaf december a.s. houdt de directie een inloopspreekuur. Met een inloopspreekuur krijgen de ouders de
gelegenheid om op gesprek te komen zonder afspraak. Op deze manier willen wij onze ouders de ruimte
geven om te praten over allerlei onderwerpen, hetzij een klacht, een idee of gewoon meedenken over
onderwerpen die de school aangaat. Het spreekuur is altijd op de eerste woensdag van iedere maand, van
08.45 - 09.15 uur. Schroom niet om binnen te lopen, wij zorgen voor de kofﬁe en thee!

Initiatief nieuwe scholen
Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle steun en hulp!
Voor beide initiatieven, zowel voor Elif Zaandam als Fiducie College Amsterdam,
hebben wij voldoende ouderverklaringen binnengehaald Alhamdoelillah! Wij wachten nu de
verdere procedure af en uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wees op tijd aub
Helaas merken wij dat steeds meer kinderen later worden opgehaald dan 15.00 uur. Dit is niet ﬁjn voor uw
kind, maar ook niet voor de leerkrachten, gezien zij na schooltijd vaak werkzaamheden hebben staan.
De school is maandag t/m donderdag om 15.00 en op vrijdag om 12.00 uur uit. Vriendelijk verzoek om hier
aandacht aan te geven en op tijd aanwezig te zijn. Indien u later aankomt, zal de leerkracht met uw kind naar
binnen gaan en is het verzoek om uw kind bij de desbetreffende leerkracht op te halen.

Wa alaikoum salaam, Team i.b.s. Elif Amsterdam

