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Belangrijke data

22/10 tot en met 30/11 Herfstvakantie
31/10 Alle leerlingen vrij (stichtingsdag)
23/11 Alle leerlingen vanaf 12:00 uur 
vrij(studiemiddag)
16/12 Alle leerlingen vrij (studiedag)
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Beste leerlingen, ouders en verzorgers

Asalaamoe ‘alaikoem wa rahma-
toellahie wa barakaatoeh

Inmiddels bevinden wij ons in de maand Rabie’ 
al-awal in het jaar 1444. De herfst heeft zijn 
intrede gedaan en de herfstvakantie staat voor 
de deur. Na 6 weken flink te hebben geploeterd 
mogen onze leerlingen nu gaan genieten van 
een welverdiende vakantie. 

De groepen 1 t/m 3 oefenden de afgelopen 
weken alledaagse smeekbedes, zongen liederen 

over de Islam en we hebben een aantal verhalen van de profeten met elkaar besproken. Wat zijn ze leer-
gierig en enthousiast. Allahoemma baarik!

Na de herfstvakantie staat er voor de groepen 4 een mijl-
paal op het programma. Ze gaan dan beginnen met het 
gebed op school. Ze zullen gezamenlijk het Dohr gebed 
op school verrichten. Uiteraard doen ze dit samen met 
een hogere klas, zodat ze het gebed ook deels kunnen 
leren van hun oudere geloofsgenoten. De leerlingen zijn 
nog lerende, maar zodra ze het gebed onder de knie heb-
ben krijgen ze een Salaat-diploma in shaa Allah. 

“Mijn Heer, laat mij en mijn nakomelingen behoren tot 
degenen die het gebed onderhouden. Onze Heer, aan-
vaard onze smeekbede. (Soerat Ibrahim (14) – Vers 40)

Voor de groepen 5 t/m 8 stond het thema ‘Salaat’ op het programma. 
In deze eerste periode van het schooljaar hebben we de uitspraken en 
de regelgevingen omtrent het gebed behandeld en de leerlingen hebben 
zich hier verder in verdiept. Tot slot mochten de leerlingen hun creati-
viteit tentoonstellen. Hierbij een impressie. Fijne vakantie!
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GROEP 1A

Samen met de kinderen van groep 1 heb ik ontzettend leuke eerste weken 
gehad. Wat gaat de tijd toch snel. Voor thema welkom hebben we kennis ge-
maakt met elkaar en de materialen in de klas. 
Bij thema mensen hebben we de families 

leren kennen en nog meer over elkaar. Wat was het toch leuk om 
te horen wat voor moois de kinderen over hun families te vertellen 
hadden. En we hebben natuurlijk de mama spa dag gehad. Dat was 
een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar. 

Na de vakantie gaan we er In Shaa Allah 
weer leuke weken van maken. 
Ik wens iedereen een fijne vakantie. Tot na 
de vakantie In shaa Allah. 
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GROEP 1B

Wat zijn de eerste 
paar weken toch voorbij gevlo-

gen. Het begin was wel een beetje 
spannend voor de kinderen van groep 1b 

maar ook voor mij. Maar het is allemaal goed 
gekomen en door thema welkom hebben we el-

kaar goed leren kennen. Bij thema welkom hebben 
we vooral kennis gemaakt met elkaar, de klas, de ma-
terialen en de school. Bij thema mensen zijn we elkaar 
nog beter leren kennen. Wat was het toch leuk om te 
horen wat de kinderen allemaal te vertellen hadden 

over hun families. 

Na de vakantie gaan we er week leuke weken 
van maken. 

Ik wens iedereen een fijne vakantie. 
Tot na de vakantie. 
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GROEP 2A
Assalaamou aleikoum allemaal, 
 
Wat was het weer even wennen voor de kinderen om weer op school te zijn 
na de zomervakantie! Wat waren de afspraken en regels ook alweer? En hoe 
zorgen we ervoor dat het fijn is in de klas voor iedereen? De meeste kin-
deren kennen elkaar al van vorig schooljaar in groep 1A , maar er zijn ook 
nieuwe kinderen bijgekomen zoals: Marihan, Zayd, Abdul-Ahad, Amna en 
Adam. We hebben dan ook de eerste paar weken vooral leuke kennisma-
kingsspelletjes gedaan om elkaar (nog) beter te leren kennen. Dat vonden de 
kinderen superleuk en ze deden dan ook enthousiast mee! 
 
We zijn nu al een paar weken verder en zijn na het eerste thema ‘Welkom’ 
gestart met het thema ‘Mensen’. Daarbij mochten de kinderen allerlei foto’s 
meenemen van hun familie. 
Tijdens de kring mochten ze deze laten zien en erover vertellen. Daarna 
hebben we alle foto’s opgehangen op het grote prikbord. 
Tijdens het thema hebben de kinderen natuurlijk allerlei werkjes gemaakt, 
geknutseld en natuurlijk ook versjes en liedjes geleerd zoals het liedje “Opa 
Bakkebaard”.  
 
Als afsluiting van dit thema was er een mama Spa 
middag georganiseerd om de mama’s eens even lekker 
te verwennen. Zo konden de mama’s o.a. heerlijk 
genieten van een rug massage en werden de nagels 
verzorgd door de kinderen. Ook werden er mooie 
bloemen geknutseld voor de moeders. Al met al kun-
nen we terugkijken op een zeer geslaagde middag! 
 
Wij wensen alle ouders en kinderen een hele fijne 
herfstvakantie toe! 
 
Juf Souhaila en juf Soumia. 
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GROEP 2A
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GROEP 2A
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GROEP 2B

Wij zijn het schooljaar gestart met het 
thema welkom. We hebben spelle-
tjes gespeeld om elkaar beter te leren 
kennen. 
Hierna zijn we aan de slag gegaan 
met het thema mensen waarin we het 
hebben gehad over emoties, familie 
en het gezin. Als afsluiting hebben we 
voor alle mama’s een mama verwen 
dag georganiseerd.
Op woensdag, donderdag en vrijdag 
eten wij met zijn alle schoolfruit. 
In groep 2 leren we elke week een 
nieuwe letter, onze eigen naam te 
schrijven en we maken een start met 
rekenen en meten. 
Op maandag en vrijdag hebben we 
inloopochtend. Wij vinden het leuk 
dat zoveel papa’s en mama’s met ons 
komen spelen! 
Ook lezen we boekjes en leren we 
nieuwe liedjes en versjes. 
We hebben thema mensen afgesloten 
met een speciale verwenmiddag voor 
de mama’s.
De klas werd een heuse spa waarin de 
mama’s in de watten werden gelegd 
door de kinderen.
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GROEP 2B
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Salaam alaikoum allemaal, 
Fijn dat jullie een kijkje komen nemen in groep 
3a. Wij willen jullie graag laten zien wat wij in de 
afgelopen zeven weken hebben geleerd en gedaan. 
We hebben kennisgemaakt met onze nieuwe 
juffen en alle materialen van groep 3. We speelden 
veel groepsspelletjes en we hebben veel nieuwe 
letters geleerd. Groep 3 is wel echt hard werken, 
maar dat vinden wij leuk! 
In groep 3 werken we bij Veilig Leren Lezen met 
kernen. In iedere kern leren we ook weer nieuwe 
letters. Wij kennen al 14 letters. Knap he! Tijdens 
rekenen leren we hoe we sommen kunnen maken 
met + en -, maar ook hoe we moeten splitsen. 
De juffen spelen altijd een leuk rekenspelletje 
met ons. Dat vinden wij heel leuk, maar ook erg 
leerzaam. 
We hebben ook de Kinderboekenweek gehad. Op 
de eerste dag kwam heel de klas in het groen, zelfs 
de juf! De juf heeft uit een heel leuk boek voor-
gelezen, namelijk ‘De blaadjesdief ’ en we hebben 
twee voorleesboeken op het digibord geluisterd. 
Dit jaar gymmen wij voor het eerst bij basisschool 
’t Palet. Het ernaartoe wandelen, omkleden en in 
de grote gymzaal gymmen. Wat is dat gaaf! Dit 
jaar krijgen wij ook schoolfruit. In de klas hebben 
we de afspraak dat iedereen alles proeft en weten 
jullie wat zo leuk is? Al het fruit gaat bij ons in de 
klas op! 
Wij willen jullie allemaal bedanken voor het lezen 
van ons stuk in de herfstkrant. 
Een hele fijne herfstvakantie gewenst. 
Liefs, 
Juf Hümeyra, juf Basant en alle kinderen van 
groep 3a

GROEP 3A
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GROEP 3A
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GROEP 3A
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GROEP 3BWat hebben we al superveel geleerd in groep 3b! 
We kunnen al echte verhaaltjes lezen in het veilig en vlot boekje van VeiligLerenLezen 

Kijk maar:
Tijdens de rekenlessen wordt veel samengewerkt.  

En we hebben een lange rij gemaakt van groot naar klein. Leuk!

Fijne vakantie en tot dinsdag 1 november!!
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GROEP 3B
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GROEP 4A
Salaamoe’aleikoum allemaal, 
 
Wat fijn dat je leest! Wil jij weten wat wij allemaal hebben gedaan in de afgelopen zeven 
weken? Lees dan vooral verder… 
 
Wij zijn dit jaar met enorme enthousiasme en energie gestart met een clubje van 25 
kinderen. In de weken tot de herfstvakantie stonden de Gouden Weken centraal. In 
deze weken hebben we dagelijks activiteiten gedaan om elkaar beter te leren kennen en 
voor een fijnere groepssfeer. We zijn ook dit jaar gestart met leesinloop voor mama’s 
en papa’s, dat is fijn. We hebben onlangs een kinderboekenweek met als thema Gi-ga 
groen gehad. Dit was gaaf en leerzaam. Wij houden van lezen en voorgelezen worden! 
 
Ook zijn we voor het eerst met Snap-
pet gaan werken op de tablet. Dat was 
even spannend maar ondertussen 
zijn we er allemaal handig in gewor-
den elhemdoliLah. Daarnaast blijven 
we uiteraard ook veel schrijven. Zo 
schrijven we iedere les het lesdoel op 
in ons schrijfschriftje. Er is echt nog 
veeeel meer om te vertellen. Maar we 
laten het even hierbij. Fijne vakantie 
allemaal. 
 
Groetjes groep 4A en de juffen
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GROEP 4A
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GROEP 5B

In groep 5b wordt er hard gewerkt en hebben met z’n allen bedacht dat respect, rust en plezier 
onze speerpunten van het jaar zijn.   
Buiten taal, spelling en rekenen zijn wij ook een creatieve klas en vinden we het leuk om ons 
bezig te houden met onze dromen en talenten en hoe we dat kunnen vormgeven. We hebben 
ons strijd van honderd naar nul bijna gewonnen en dat betekent dat wij ons eerste feestje hebben 
verdiend.
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GROEP 6B
Wat is groep 6b een leuke klas masha Allah! Een 
perfect mix van hard werken, plezier, ontdekken 

en spelen!
Ik heb de leerlingen in de afgelopen 7 weken echt 

zien groeien, Allahoema Barik. 
Ben benieuwd hoe hoog ze zullen eindigen. En 
tot die tijd gaan we door met hard werken en 

plezier hebben met elkaar.
Volgende week hebben de kids vakantie en ik 
kan u vertellen dat ze het ook echt verdiend 

hebben.
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GROEP 6B
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GROEP 7A

Salaam alailkoum, beste mensen. We gaan vertellen wat we allemaal doen met  Islam 
.We beginnen altijd met surah el kursi en die zeggen we klassikaal op. We doen ook 1 
voor 1 een surah reciteren . die we zelf mogen kiezen .

Groetjes,

Salmo en Soumaya groep 7A
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Onze klas is het jaar begonnen met het maken van afspraken: de huisregels van 
groep 7b.

De regels zorgen voor een fijne, veilige en productieve sfeer. Om dit proces op gang 
te brengen, en de leerlingen positief te stimuleren, gebruiken wij tot aan de winter-
vakantie ClassDojo. Hierna ligt de focus voornamelijk op de intrinsieke motivatie.

Naast het reguliere programma zullen de leerlingen dit schooljaar aan hun digi-
tale vaardigheden werken met programma’s als Scratch, Bomberbot en Minecraft 
Education Edition.

GROEP 7B
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Nieuws uit groep 8 
Subhanallah! Zeven weken zitten er weer op. De tijd gaat erg snel. De kinderen beseffen dat 

groep 8 een zeer belangrijk jaar is.  
Het jaar waarin zij hun definitief advies gaan krijgen. 

Het jaar waarin zij een nieuwe school gaan kiezen. 
Het jaar waarin zij de oudste zijn op school. 

Het jaar waarin zij het jaar mooi gaan afsluiten. 
De kinderen hebben de afgelopen weken ontzettend hard gewerkt. Er worden heel veel mooie 

punten binnengehaald bij rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde en geschiedenis. Allaahoemma 
baarek! 

Tekenen kunnen ze erg goed en daar hebben ze ook veel zin in. De eigen namen zijn geschreven 
in graffiti en een aquarium is getekend met diepte erin. Na de vakantie gaan we aan de slag met 

het maken van een mooie luchtballon. 
Ik kan nu al zeggen dat ik erg trots ben op deze groep. Moge Allah ze heel veel kennis schenken 

en beschermen tegen al het kwade.

GROEP 8


