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Voorwoord: 

Geachte ouders / verzorgers, 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerste week zit er op. 

Iedereen heeft zijn plek kunnen vinden. Leerkrachten hebben er zin in. Ze hebben 

uiterst hun best gedaan om kinderen goed te ontvangen. Wij hebben alhamdolillah 

goed kunnen starten. Op de eerste dag hebben wij een leuke opkomst van de 

ouders in de klassen gezien. Wij willen langs deze weg u daarvoor bedanken.  

In de eerste week zijn helaas drie collega’s ziek geweest en ze zijn positief getest op 

het corona-virus. Het is ons alhamdolillah gelukt de afwezigheid van deze collega’s 

op te vangen. Zoals het nu ernaar uitziet, gaat het beter met ze. De verwachting is 

insha Allah dat zij a.s. maandag weer aanwezig zullen zijn. 

Voor nu een fijn weekend en tot de volgende editie! 

Veel leesplezier. 

Rachid Baouch 
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Geplande Nieuwsbrieven 

30-9-2022 

Nieuwsbrief maand juli 

28-10-2022 

Nieuwsbrief maand augustus 

26-11-2022 

Nieuwsbrief maand september 
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Het nieuwe logo: 

Het is u wellicht niet ontgaan dat het logo van de stichting Yunus Emre net voor de zomervakantie is aangepast.  

 

Ouderbijdrage: 

Zoals wij in de nieuwsbrief van de maand juni hebben aangegeven, is het betalen van de ouderbijdrage heel belangrijk en om 

alle activiteiten voor onze leerlingen door te laten gaan. 

Wij hopen insha Allah dat alle ouders dit schooljaar de ouderbijdrage bereid zijn te betalen. Indien de meeste ouders de 

vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, dan is de kans groot dat een deel van de niet gesponsorde activiteiten niet door kan 

gaan. 

Volgende week ontvangt u insha Allah een link via Wis Collect om de ouderbijdrage te betalen.  

Ouderpanel 

De ouderpanel-gesprekken met de ouders gaan insha Allah weer van start. Wij verzoeken alle ouders actief deel te nemen aan 

de gesprekken. De eerste ouderpanel-bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 2 september van 8.45 – 10.00 plaats. 

U bent van harte welkom. 

Ouderraad 

Voor dit schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die zitting willen nemen in de ouderraad (OR). Geïnteresseerde ouders kunnen 

zich aanmelden via de mail of persoonlijk doorgeven aan de administratie.  

Uw bijdrage is ontzettend belangrijk. 

Agenda: 

Agenda maand september:   

2-sep-22 Ouderpanel 

5-sep-22 Studiemiddag (leerlingen vanaf 12.00 vrij / opvang mogelijk) 

6/7/8 sep 2022 Kennismakingsgesprekken (na schooltijd) 

12-sep-22 Studiemiddag (leerlingen vanaf 12.00 vrij / opvang mogelijk). 

14-sep-22 Informatieavond voor ouders (18.30 – 20.00) 

20-sep-22 Studiedag (leerlingen vrij / geen opvang mogelijk) 

 

 


