
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Assalaamoe alaikoem, 

 

Van harte welkom in het nieuwe schooljaar 2022-2023. Ik hoop dat u in goede gezondheid verkeert 

en volop heeft genoten van een extra lange welverdiende vakantie. 

In meerdere opzichten wordt het wederom een bijzonder schooljaar. Het team heeft er alle 

vertrouwen in dat het met de wil van Allah s.w.t. en uw steun weer een fijn en leerzaam schooljaar 

wordt. 

 

Locatie Muziekwijk 

In de afgelopen weken is in samenwerking met de gemeente Almere hard gewerkt aan de nieuwe 

vestiging van Al Iman in Muziekwijk. Alhoewel de komende periode nog volop zal worden 

geïnvesteerd in de facilitering, hebben alle inspanningen tot nu toe geresulteerd in een startklaar 

gebouw waarin de leerlingen volop kunnen profiteren van islamitisch onderwijs. Daarnaast wordt 

ook het schoolplein binnenkort door de gemeente opgepakt. Ons streven is van locatie Muziekwijk 

net zo’n fijne vestiging te maken als locatie Stedenwijk inshaaAllah. 

 

Schooltijden 

De leerlingen zijn maandag aanstaande vanaf 10.00 uur van harte welkom. Indien u kinderen heeft, 

die op beide locaties dienen te worden afgezet, wordt u vriendelijk verzocht de desbetreffende 

groepsleerkrachten van locatie Stedenwijk hier middels een bericht in Parro van op de hoogte 

brengen. U kunt uw kind weer om 15.00 uur in Muziekwijk en om 15.15 uur in Stedenwijk ophalen.  

Vanaf dinsdag gelden de nieuwe schooltijden. Ter herinnering treft u hieronder een overzicht met de 

nieuwe begin- en eindtijden van beide locaties.  

 

Al Iman locatie Muziekwijk Begintijd Eindtijd 

Maandag 08.30 uur  15.00 uur 

Dinsdag 08.30 uur 15.00 uur 

Woensdag 08.30 uur 12.45 uur 

Donderdag 08.30 uur 15.00 uur 

Vrijdag 08.30 uur 11.45 uur 

 

Al Iman locatie Stedenwijk Begintijd Eindtijd 

Maandag 08.45 uur  15.15 uur 

Dinsdag 08.45 uur 15.15 uur 

Woensdag 08.45 uur 13.00 uur 

Donderdag 08.45 uur 15.15 uur 

Vrijdag 08.45 uur 12.00 uur 

 

Studiedag maandag 5 september 

Tot slot wil ik u erop attenderen dat er conform het vakantierooster, dat eerder is gedeeld, een 

studiedag staat gepland op maandag 5 september. Op deze dag wordt geen onderwijs geboden en 

zijn de leerlingen vrij.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Amina Azaouagh 


