
    

TARIEQ KRANT
Wintervakantie 2021

Wintervakantie 25 december t/m 9 januari 2022 
Schoolfotograaf 23 februari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022

B E L A N G R I J K E  D ATA :

GROEP 6A

GROEP 3B

GROEP 2B

GROEP 4B

NEEM GAUW EEN KIJK-
JE IN DE KLASSEN 
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MRMEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Het is soms niet te bevatten dat het virus ons al bijna twee jaar in zijn greep houdt. Wij, als MR van Tarieq 
Ibnoe Ziyad, willen graag onze waardering uitspreken voor de enorme inzet van de leerkrachten, 

onderwijsassistenten, ondersteunend personeel en de directie binnen Tarieq tijdens deze corona crisis.
De enorme flexibiliteit die naar boven komt, maar ook de bereidheid in het belang van onze kinderen. Wij 
hebben hier heel veel respect voor, gezien de moeilijke omstandigheden waarin dit allemaal gerealiseerd 

moet worden. Maar ook in deze moeilijke tijden in het onderwijs staan jullie altijd klaar voor alle kinderen 
en hun ouders. Dankzij jullie zitten de kinderen niet thuis en kunnen ze elke dag met plezier naar school. 
Jullie zijn de rots in de branding van hun ontwikkeling; de pilaar waar de kinderen zich aan vast kunnen 

houden, terwijl zij zich klaar maken voor hun toekomst!

Tot slot, blijf gezond en veel sterkte toegewenst in deze 
moeilijke tijden!
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u een 
email sturen naar mr@tarieq.nl. Natuurlijk is elke ouder en 
leerkracht binnen de MR ook persoonlijk aan te spreken.

Het aantal besmettingen gelukkig 
erg laag blijft op school? Dit komt 

mede door de maatregelen die 
worden genomen op school.

De MR leden uit drie 
personeelsleden en drie 

ouders bestaat?

Afgelopen maand de eerste 
algemene ouderavond heeft 

plaatsgevonden?  Hierin zijn wij 
meegenomen in de visie en 

strategie voor de komende periode.

Wij tijdens corona 
doorvergaderen?

U altijd interesse kunt tonen 
om deel te nemen aan onze 
MR vergaderingen via ons 
emailadres mr@tarieq.nl?

WIST JE  DAT . . . .
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Groep1A

Samen met de kanjers van groep 1a heb ik ontzettend leuke weken gehad in de klas. 
Voor thema kleding hebben we een modeshow gehouden, wat vonden de kinderen dit toch leuk! 

Na de vakantie gaan we er In Shaa Allah weer leuke weken van maken. 
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie. 

Tot na de vakantie In shaa Allah. 
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wij een herfstwandeling hebben gemaakt in het Philips de Jongpark?

er door ons heel veel blaadjes, takjes,  eikels en beukennootjes zijn verzameld?

wij grote en kleine paddenstoelen hebben gezien?

in de klas veel herfstwerkjes zijn geknutseld ?

wij samen hebben ontbeten tijdens het Nationale Schoolontbijt?

het heel gezellig was en wij lekker gesmuld hebben?

de kinderen al acht  letters hebben geleerd?

Darian, Saira en Arsyfa al boekjes kunnen lezen?

wij pas gestart zijn met het thema kleding?

er in de klas een modeshow gehouden werd door de kinderen?

zij hun allermooiste kleren hadden aangetrokken?

er een kledingwinkel in de klas is geopend?

Halime en Hudanur al haar strikdiploma heeft gehaald?

wij nu heerlijk gaan genieten van onze welverdiende vakantie en dat we dat u ook toewensen!

W I S T  J E  D A T  . . .

Insha Allah zien wij alle kinderen gezond weer terug op 10  januari 2022!

Wassalaamou aleikoum,

Juf Naima & Juf Soumia

Groep2B



5

Groep2B
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Groep2B
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Salaam alaikoum lieve ouders en kinderen,
Wanneer jullie dit lezen zitten we allemaal in onze welverdiende wintervakantie. De ouders van 
groep 3b worden via de schoolapp op de hoogte gehouden van wat er allemaal in de klas ge-
beurd.

Nu is het weer tijd om een kijkje te geven aan alle mama’s en papa’s van Tarieq!
In de afgelopen weken hebben we weer ontzettend ons best gedaan in groep 3b. Zo kennen we 
al 28 letters (korte klinkers, lange klinkers, tweetekenklinkers en medeklinkers) en kunnen we 
hier al veel woordjes mee maken. Ook leren we bij rekenen om nu tot de 100 te tellen. In onze 
schrijfboekjes maken we de mooiste schrijfletters. Ook is er in de klas veel tijd om lekker te spe-
len, maar ook voor leuke activiteiten.

In de klas zijn we veel kilometers aan het maken met het lezen. Zo lezen we nu met behulp van 
een trein: eerst leest de juf voor in de leescabine, daarna wisselen we allemaal van plek, vervol-
gens lezen we met z’n allen in koor, weer wisselen we van plek en tot slot lezen we allemaal in 
stilte in de stiltecabine. Super leuk is dat om te doen! Daarnaast leest de juffrouw iedere dag voor. 
De klas is mega fan van De Gorgels. Na de vakantie gaan we deel 2 en 3 lezen!

Op 5 november 2021 hadden we het nationaal schoolontbijt op school. Wat was dat gezellig om 
met z’n allen in de klas te ontbijten!

 Ook hebben we op 15 december 2021 de tekenwedstijd op school gehad. Wow, wat was dat 
spannend zeg. De groepen 3 hebben met behulp van wascokrijt de achtergrond getekend van de 
ontmoeting tussen uil en muis. Het thema was namelijk ‘de grufallo’. Niet iedereen is nog klaar, 
maar dat gaan we na de vakantie afmaken.
Wij willen jullie allemaal een hele fijne vakantie wensen!
Liefs,

Juf Basant & Juf Tuba

Groep3B
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Groep3B
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Groep3B
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Salaam alaikoum allemaal!

Mashaa Allah super trots op groep 4a! De kinderen hebben een stad gebouwd en over alles nagedacht 
wat er nodig is in de ideale stad, denk aan de moskee, grote vijver met in het water prachtige vissen een 
supermarkt enzovoorts. De kinderen hebben gewerkt met verschillende technieken en hebben kei hard 
gewerkt aan het project. Het verven, plakken en knippen ging goed en wat ook geweldig ging is het 
samenwerken en het maken van onderlinge afspraken. Kortom het was een geslaagde les!

Groep4A
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Groep4A



12

Het is alweer bijna wintervakantie en wat hebben wij toch weer hard gewerkt de afgelopen periode! 

Zo hebben wij zelfs onze eerste presentaties al achter de rug! Dit waren de ik-tafels. Een presentatie 
over ons zelf aan de groep. Hier was iedereen heel enthousiast over! En wat een mooie presentaties 
zijn het allemaal geworden MashaAllah! 
Zo kennen wij elkaar nu veel beter en hebben we kanten van elkaar geleerd, die we nog niet wisten 
en weten nu wat de interesses zijn van elkaar! 
En wat kunnen wij al goed voor de klas presenteren en elkaar hele leuke complimenten geven. De 
juffen zijn dan ook heel trots op ons. Wat een kanjers zijn wij toch!
 
Als klas houden wij ook veel van lezen. Zo doen wij nog elke ochtend lezen in de leestent.
Dit vinden wij erg ontspannend en super leuk. Dit is hét moment om weg te dromen in het boekje 
waarin we lezen. 
Juf leest ons voor uit het Dolfje serie. Dit is reuze spannend! We hebben hier ook samen het filmpje 
van bekeken. Nu lezen steeds meer kinderen hier boeken van. Hoe leuk is dat! Een echte Dolfje klas!

Zoals de juffen het eerder hebben verteld, werken wij met strijd naar nul in de klas. Aan het einde 
van elke dag bespreken we samen hoe het gaat in de klas en of we ons houden aan de gouden regels 
en wat nog allemaal beter kan. Zo komen we steeds dichterbij de nul. Als we het strijd eenmaal heb-
ben behaald, mogen we dit vieren en helemaal zelf kiezen hoe we dit willen doen! 
Zo hebben wij de eerste keer gekozen voor een pyjamafeest. Hier hebben wij ontzettend veel lol bij 
gehad!
 De 2e keer hebben wij koekjes gebakken. Dit was smullen!!! Zijn jullie al benieuwd geworden wat 
we een volgende keer gaan doen? Dat blijft nog even een verrassing!

We doen ook veel aan knutselen. Soms doen we dit in de klas met een anasheed erbij en soms doen 
we dit in doe-lokaal beneden.

Wij hebben ook een schoolontbijt gehad op school. Hiervoor mochten wij in een gezellige opstelling 
zitten in de klas en een placemat versieren. Toen we eenmaal op school aankwamen, zagen we dat 
de juffen een verrukkelijke ontbijttafel voor ons hadden klaargemaakt. Wat was dat smullen!!
 
Benieuwd geworden? Veel kijkplezier en alvast een fijne vakantie!!

De trotse juffen en kinderen van groep 4b

Groep4B
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Groep4B
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Groep4B
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Groep4B
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Groep4B
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De 
kinderen hebben op 

een hele leuke en plezierige 
manier gewerkt aan de 

tekenwedstrijd. 
Het thema van de tekenwedstrijd is de 
‘’Grufallo’’. Onze kinderen hebben de 

ontmoeting tussen de Gruffalo en de muis 
getekend. Wij hebben hier een hele middag aan 

gewerkt en wij zijn nog niet helemaal klaar. Toch wilden 
wij deze onwijs leuke middag graag met jullie delen. De 
kinderen hebben op een geweldige manier hun creativi-

teit gebruikt en zijn tot hele mooie 
resultaten gekomen. Zowel het tekenen van de Gruffa-

lo, de muis en de hele mooie 
achtergronden tot het inkleuren ervan….zie 

hieronder voor de mooie 
resultaten die dus nog niet allemaal 

helemaal af zijn.

Groep5A
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Groep5A
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De 
leerlingen van 

groep 6a hebben onder 
begeleiding van juf Sas en juf 

Marcha een heel bijzondere tekening 
gemaakt. Het is een agamograaf, twee 
tekeningen die bij elkaar gevoegd zijn. 
De leerlingen moesten heel precies te 

werk gaan en netjes knippen, 
strak vouwen 

en twee verschillende tekeningen 
maken. Het resultaat mag er 

wezen, twee verschillende 
tekeningen ineen!

Groep6A
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Groep6A
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Groep6A
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Groep6A
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Groep6A
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Groep6A
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Vol enthousiasme begonnen 
de kinderen van groep 6b aan 
de tekenwedstrijd. Wij moch-
ten met verf aan de slag, niet 

iedereen vond dit even makke-
lijk. Toch sprak deze uitdaging 
iedereen aan en hebben ze zo 

goed 
mogelijk laten zien wat ze kun-

nen. Nadat ze het 
verhaal hebben beluisterd zijn 

we begonnen. 
De eerste dag is voorbij. De 

meeste kinderen zijn nog niet 
klaar, sommige willen het nog 

perfectioneren en sommige 
hebben het al 

afgerond. Gelukkig hebben we 
nog tijd om de tekening af te 

maken. 
De kinderen hebben erg geno-
ten van deze middag onder het 

genot van wat lekkers en een 
drankje. Nog hartelijk bedankt 

daarvoor ouderraad!!!

Groep6B
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Groep7

Herfst, winter en wereldkampioen
Wat heeft groep 7 hard gewerkt de afgelopen maanden. Een vakantie is dan ook dik en dik verdiend!
De kanjers van groep 7 hebben echt laten zien wat samenwerken, in 

tweetallen werken of alleen 
werken nu echt inhoudt. Masha Allah! Samen sta je sterker!
Vele kids hebben een groei laten zien bij lezen, rekenen of 

bijvoorbeeld begrijpend lezen.
De kids hebben me 

wederom verrast met hun 
figuurzaag talenten (zie 
foto). En voor de meeste 

was het pas de eerste keer. 
Vervolgens zijn ze aan 
de slag gegaan met het 

inkleuren van het werkje 
met ecoline.

Ook tekenen, verven en 
een eigen Formule 1 auto 
ontwerpen hoorde bij de 

leuke activiteiten. 
Ik hoop dat iedereen gaat 
genieten van de vakantie en de batterij even kan opladen.

Tot na de vakantie insha Allah!
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IdentiteutIdentiteit
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

Asalaam o’laikoem warahmatoellahie wa barakaatoeh 
 

Allereerst hoop ik dat u dit bericht ontvangt, terwijl u en uw naasten gezond en wel zijn.  
Het afgelopen jaar was een turbulent jaar. Echter geeft de Koran ons hoop en voorspelt een uit-
weg na iedere rampspoed. Zo zegt Allah in de Edele Koran: “Waarlijk, met het ongemak komt 

gemak.” (94-5) Moge Allah de mensheid verlossen van deze pandemie. Amien!  
 

Sinds het begin van dit schooljaar verzorg ik de godsdienstlessen aan uw kinderen. Met veel vol-
doening heb ik de afgelopen maanden leerlingen ontmoet die een ongekende liefde hebben voor 
de Islam, Allahoemma baarik! Moge Allah over uw kinderen waken en hen laten opgroeien tot 

rechtschapen en succesvolle moslims.  
 

Ik kijk er naar uit om uw kinderen na de vakantie weer te ontmoeten in shaa Allah. In de groe-
pen  

1 t/m 3 zullen we verder gaan met het leren van de smeekbedes, korte Koranhoofdstukken, 
manieren voor het eten/wc-bezoek/omgang met andere kinderen en verhalen over de profeten 

in shaa Allah. In groep 4 zijn de leerlingen na de herfstvakantie begonnen met het gezamenlijke 
gebed, Allahoe akbar! Complimenten aan groep 4, Allahoemma baarik! Ze onderbreken dage-

lijks de les en hun opdrachten om contact te zoeken met hun Heer middels het gebed en smeek-
bedes. Onze Heer, laat onze kinderen behoren tot diegenen die het gebed onderhouden!  

 
In de bovenbouw bestuderen we 
momenteel het leven van onze geliefde 
profeet Mohammed
 (salla Allahoe ’eleihie we sellem). 
Na de vakantie zullen we dit afronden en 
vervolgens worden de leerlingen hierop 
getoetst in shaa Allah. 
Voor nu een fijne en welverdiende 
vakantie toegewenst.  
 
Vredige groet / Wa salaam o’laikoem, 
 
Meester Mohamed  


