
Stresemannlaan 60  

2037 TK Haarlem 

 

20-2-2014, Haarlem 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Helaas dat het NME moet sluiten. Het NME geeft 

educatieve tochten, zoals het kabouterpad voor de kleuters. 

En wij hebben ook meegedaan met de milieubende. Dat komt 

ook van het NME. Ook het NME zorgt dat wij later een goed 

milieu krijgen. En zij betrekken de kinderen erbij. Anders 

wordt het later een puinhoop met de natuur en het milieu. En 

de leskisten? Die komen ook van het NME. We hebben heel 

veel geleerd van al die leskisten. Bijvoorbeeld over brood, 

dat eerst van de Egyptenaren was. En als u het NME laat, 

dan gaan we nog meer van het milieu leren en kunnen we nog 

meer ons best doen! Dus waarom laat u het NME sluiten?! 

De groeten, 

Jalila el bakkali 

 

 

 

 



NME Midden en Zuid 

Stationsplein 48b 

Postbus 325 

1940 AH Beverwijk 

 

Haarlem, 21 februari 2014 

 

Betreft: NME lesactiviteiten/leskisten 

 

Geachte Heer/Mevrouw, 

 

Als school hebben wij helaas vernomen dat de NME 

activiteiten/leskisten niet meer worden gefinancieerd door de gemeente.  

Dit vinden wij erg jammer. De leerlingen van de Islamitische 

basisschool Al Ikhlaas hebben enorm baat hierbij. Al jaren maken we 

gebruik van de leskisten en activiteiten, wat heel erg leerzaam en leuk is 

voor de kinderen.  

Dit bevordert vooral de taalontwikkeling van de leerlingen. 

We hopen dat het bij een gerucht blijft. En dat de activiteiten nog 

langdurig zullen bestaan.  

Zodat alle leerlingen van Haarlem en omstreken hier profijt en plezier 

aan zullen beleven. 

 

Met vriendelijke groet 

Islamitische Basisschool Al Ikhlaas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salma kichouhi  

Stresemanlaan 60 

 

20-02-14 

  

 

geachte heer/mevrouw 

 

 

Klacht: 

 

Ik vind dat de activiteiten gewoon door moeten 

gaan zodat de leerlingen van de school Al-

Ikhlaas er dan meer over kunnen leren. Net als 

bij de milieubende en boeken lenen van de bi-

bliotheek (boekenkist). Alikhlaas is daar dus 

niet mee eens  omdat er dan geen activiteiten 

meer zijn om te doen en dan leren we er niks 

meer van.  

 

met vriendelijke groeten, 

 

Salma Kichouhi 

 

 

  

 

  

 

 

 



Gemeente 

 

Betreft: leskisten 

 20-02-2014, Haarlem 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

 

Ik wil een klacht indienen over de bezuinigingen. 

Het gaat over de leskisten. De leskisten hebben we nodig. 

De jaren hebben we veel geleerd van de leskisten. 

Het is jammer dat we de leskisten niet meer krijgen. 

De leskisten gingen over: brood, elektriciteit en de natuur en nog veel 

meer. 

We hebben er heel veel van geleerd. 

Ik hoop dat ik jullie heb overtuigd dat de leskisten heel belangerijk zijn. 

Met vriendelijke groeten, 

      

 Latifa El aissati 

 

Stresemanlaan 60 

2037 TK Haarlem 

 

                                                                                                                                 

 

 



 

 

 

 

 

Waddenstraat 35, 

2036LA, Haarlem 

19-02-14 

 

Betreft: Klacht!!! 

 

 

Geachte, heer/mevrouw, 

 

U wild de NME afschaffen. Dat begrijp ik wel, maar u moet eens weten hoe leuk en 

leerzaam het was bij al die activiteiten. Ik noem een paar op: bij de bijen, hebben de 

kinderen veel geleerd en ervan genoten, milieubende daar hebben we het milieu beter 

leren kennen en beter gemaakt. Op school kregen we ook leskisten daar gaf de juf best 

veel aandacht aan. U moet eens zien hoe de kinderen zijn als er geen NME was, dan 

zouden de kinderen niet zo veel weten, niet veel weten wat er gebeurd op aarde en hoe 

we de natuur beter kunnen verzorgen. Dat vind ik zelf niet prettig en wil graag dat u de 

NME niet afschaft. De kinderen en ik hebben best veel over elektriciteit, de natuur en 

media geleerd door de NME. Tot slot wil ik graag zeggen dat de NME moet blijven zodat 

we veel meer leerzame activiteiten ontdekken en veel meer te weten komen voor onze 

toekomst. 

 

Met vriendelijke groet, 



N. Ben Hadi, 

Leerling Basisschool AL-Ikhlaas, 

Waddenstraat 35, 

2036LA  Haarlem 

19-02-14 

 

Betreft: NME stopt! 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij van de Al-Ikhlaas vinden het heel jammer dat de 

NME gaat stoppen. Wat we allemaal kregen waren 

leerzame lessen, we hadden geleerd hoe we brood 

konden bakken en nog vele andere dingen. 

Als de NME stopt dan krijgen wij de kans niet om zulke 

dingen te doen. Daarom hoop ik dat de NME blijft! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Iman gr.7 

Basisschool Al-Ikhlaas 

 

 



 

 

 

 

Basisschool Al-Ikhlaas 

Stresenmannlaan 60 

2035 BG Haarlem 

 

 

Klachtbrief 

De gemeente zegt dat wij niet meer naar museum en de Milieubende 

niet meer mogen gaan en wij zeggen van niet. 

Dus wij schrijven nu een klachtbrief. Wij willen gaan naar al die 

activiteiten, we leren daar heel veel van dus wij willen dat het niet 

door gaat dat we daar niet naar toe mogen gaan!!! 

Wij waren vorige keer naar milieubende geweest en we leerde er 

veel van; 

Dat we geen afval op straat mogen gooien en dat soort dingen. En nu 

zegt te gemeente van wel dus nu leren we die dingen niet. Daarom 

schrijf ik deze klachtbrief. Wij zijn heel erg boos. Als wij niet meer 

naar die activiteiten kunne, leren wij er niks van. 

 

Van: Najoua  Mounji 

Haarlem 



 

 

 

 

 

 


