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GROEP 1A

Wat is dit schooljaar voorbij gevlogen. 
Wat hebben we het fijn gehad in groep 1! 

We hebben veel leuke dingen gedaan en veel geleerd. 
We hebben vriendjes gemaakt en leuk samen gespeeld.  
Na de meivakantie hebben we nog twee thema’s gehad, 
waarbinnen we weer veel gedaan en ervaren hebben.  

T H E M A  Z I E K  E N  G E Z O N D 
Bij ziek en gezond hebben we het gehad over ons lichaam, waarbij we de 

verschillende lichaamsdelen hebben geleerd. Nu weten we bijvoorbeeld alle 
namen van onze vingers. Maar we hebben ook geleerd dat je soms pijn kan 

hebben, en hoe dit dan heet zoals buikpijn of een schaafwond. 
Er is een echte verpleegster in de klas geweest, waar we al onze vragen aan 

konden stellen. 
En natuurlijk hebben we het ook gehad over hygiëne, waarom het belangrijk 

is om goed je handen te wassen en je tanden te poetsen. We hebben zelfs onze 
tanden in de klas gepoetst! Samen begonnen we met de voortanden. Daarna 

gingen we verder met de boventanden en ondertanden, 
waarna we eindigden bij onze kiezen. En zo hebben we al poetsend weer 

nieuwe woorden geleerd.  
Het was een leuk thema.  



In het kader van de zomer hebben we ook over water in de klas gehad.  
We hebben naar een vertelplaat gekeken en samen besproken waarbij je water gebruikt in huis. In 
de klas en buiten op het schoolplein zijn we met water gaan spelen en werken. Zo hebben we bij de 
watertafel gekeken welke spulletjes er allemaal blijven drijven of zinken. We hebben flesjes gevuld 
met water en konden deze sorteren van leeg naar vol. We hebben ook ontdekt dat je met water 
kunt tekenen, bijvoorbeeld op het krijtbord maar ook buiten op de tegels. Op een dag liet de juf 
ons een (speelgoed)schildpad in ijs zien. Aan ons de taak om de schildpad te bevrijden uit het ijs. 
Met de hulp van de zon is het gelukt. Wat een mooie ervaring, van ijs naar water.  

T H E M A  W A T E R 



Maar het allerleukst was nog wel het schoolreisje. 
We zijn met de groepen 1 en 2 naar Pukkemuk 
geweest. Wat hebben we een plezier gehad. Op de 
heenweg met de bus hebben we allemaal liedjes 
gezongen en waren we helemaal enthousiast. 
Er was daar heel veel te doen. Zo kon je binnen 
heerlijk klimmen. En buiten waren er 
springkussens, skelters, zand en water, schommels 
en nog veel meer. Je kon er zelfs tussen de dieren 
van de kinderboerderij spelen. Na zo’n leuke 
intensieve dag waren we op de terugweg met de 
bus wel erg moe, sommige kinderen waren in slaap 
gevallen.  

S C H O O L R E I S J E



B e d a n k t . 
We willen alle ouders en kinderen bedanken voor dit fijne schooljaar. Het was elke dag een feest-

je met de kinderen in de klas. We wensen de kinderen alle kinderen veel plezier en succes volgend 
schooljaar. Maar voor nu willen we jullie eerst allemaal nog een fijne vakantie wensen.  

Liefs,Juf Tineke 
Juf Anouk

&



GROEP 1B

De vakantie staat om het hoekje 

Ik sta al klaar met mijn koffertje en een boekje



Bijna neem ik afscheid van mijn vriendjes in de klas.

Eventjes niet meer in de rij, niet meer in de pas.

We hebben samen gelachen, soms ook een traantje gedeeld.



En uren fijn met elkaar gespeeld.

Nu is het tijf om dag te zeggen...
En komend schooljaar een nieuwe weg af te leggen !

Juf Khadija
Juf Anissa

&



Beste ouders,
Wat is dit schooljaar alweer voorbij gevlogen! De kinderen hebben de laatste periode ook heel hard 
gewerkt en fijn gespeeld. Zo hebben ze  allerlei activiteiten gedaan tijdens het thema “ziek en ge-
zond”. In de huishoek werd dokter gespeeld, die had allerlei spulletjes mee om de patiënt te onder-
zoeken. Ook werd er volop spelletjes gedaan, geknutseld en onderzocht hoe het menselijk lichaam 
werkt. Er is zelfs een verpleegkundige op bezoek geweest in de klas om te vertellen over haar vak. De 
kinderen waren erg nieuwsgierig en hebben haar veel vragen kunnen stellen.
Momenteel werken wij met het thema ‘zomer’ waarbij het water vooral centraal staat. Waar wordt 
het voor gebruikt? Maar ook, wat gebeurt er als wij water in de diepvries doen? De kinderen vonden 
het geweldig om hiermee te experimenteren en het proces van vriezen en smelten te ervaren. Ook 
hebben ze allerlei spullen verzameld in de klas om te kijken wat er gebeurt als je het in een teiltje met 
water legt. Blijft het drijven of gaat het zinken? De kinderen hebben hierbij genoten!
Wat waren ze blij dat ze toch nog op schoolreisje konden! Dit jaar zijn we naar speelpark  “Puk-
kemuk” in Dongen geweest. De reis er naar toe met de bus was al een groot feest! In het speelpark 
beleefden de kinderen veel plezier met het spelen in de ballenbak en de klimtoren maar ook buiten 
was er van alles te doen. Er waren zelfs dieren die de kinderen konden aaien, zoals de geitjes.
De kinderen zijn nu echt klaar voor groep 3. Op de doorschuifmiddag hebben ze even kennis kun-
nen maken met hun nieuwe leerkracht. Dit vonden ze ontzettend spannend en ze staan dan ook echt 
te trappelen om volgend schooljaar hier te starten! Nu gaat iedereen eerst even genieten van hun 
welverdiende vakantie!

Wassalaamoe aleikoem,

GROEP 2B

Assalaamoe aleikoem,

Juf Soumia
Juf Naima

&





GROEP 3A

OP SAFARI IN DE BEEKSE BERGEN





T O N E E L L E Z E N

Hajar, Juwayria, Manal en Asiye uit onze groep hebben hun tonneelleeskunsten laten horen in 
de groep van juffrouw Tineke.



C R E A  b e z i g  z i j n  m e t 
h e t  t e k e n e n

Op dinsdag 8 juli gingen de kinderen uit groep 3a tekenen in de ochtend. Deze tekenopdracht werd 
georganiseerd door meneer Tuna. De opdracht hield in dat de kinderen allemaal een rechthoekig wit 
blaadje kregen. Ze moesten met passende 
combinatie kleuren lichtelijk de achtergrond in kleuren. Daarna moesten de kinderen met 
grijspotlood licht dieren schetsen met lange poten. Daarna mochten de kinderen met zwarte stift het 
grijze potlood overtrekken. Hieronder het mooie eindresultaat:

Juf Julia
Meester Tuna

&



GROEP 3B
Lieve ouders en kinderen van groep 3b,
Wat is het afgelopen schooljaar toch snel voorbij gevlogen. De laatste week school is al aangebroken 
voor de kinderen. En wat hebben we dit jaar ook weer veel geleerd. We kunnen allemaal al lezen, reke-
nen en al heel mooi schrijven. Daar hebben we heel hard ons best voor gedaan. We hebben ook geleerd 
dat foutjes maken mag, want ook daar leer je van. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je altijd je best 
blijft doen. 
Naast het harde werken, hebben we in groep 3 ook altijd tijd voor leuke dingen zoals spelen in de hoe-
ken en samen knutselen. Daar genieten de kinderen enorm van!
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne en vooral gezonde vakantie toe.

Juf Reshma &

 Juf Jamilah

Liefs, 

Ik vind rees lezen erg leuk.
Ik vind taal erg leuk.
Ik vind rekenen ook erg leuk.
Ik vind jufs haren kammen leuk.

Maysun Giepmans

Ik vind teekenen het leukste in de klas. 
Knutselen hou ik van en taal.

Rishwaaq Mohamed



Ik vind het leuk om te tekkenen
en taal en rekenen 
En om te puzzelen.

Sarah Bouazzaoui

Hudafi Mohammed

Ik vind leuk om te kiezen en rekenen en  
toesten.

Chahid Haddouchi

Ik vind kiezen leuk en ik vind ook gimen leuk en 
kapla en tekenen en voorleezen en buiten spelen.

Ik vind schrijven en kiezen en gimen leuk.
En buitenspelen.
Juf reshma en juf jamilah zijn heel leuk.

Safiya el Yahyaoui



Ik vind velig leren lezen leuk en gim  leuk  en de juf  
is  leuk. Kapper spelen vind ik fijn.

Fatima Zahra 

Ik vind juf leuk en schrijven. 
Kapper spelen met de juf.

Inaya Yahia 

Ik vind gimen en vrij kiezen in hoeken leuk

Dina Yahia 

Ik vind  speelen  en  rekenen leuk en de haren 
kamen van juf.

Kiin Muhuyadin



B o u w h o e k :  p a s s e n  e n 
m e t e n  h o e v e e l  b l o k j e s 

w e  n o d i g  h e b b e n .

K a p l a :  h u i s j e s  m a k e n  m e t 
b e d d e n  e n  b a n k e n  v o o r 

d e  k i n d e r e n



B e e l d e n d e  v o r m i n g  l e s s e n : 
K u n s t  e n  m o o i e  v l i n d e r s



GROEP 4A
Wat is het allemaal toch heel snel gegaan. Het zit er al bijna weer d’rop 
en is het straks zomervakantie!
Daar hebben wij dan ook natuurlijk heel veel zin in.
Naast het leren en werken aan de vakken als taal en rekenen 
(en natuurlijk ook andere vakken), hebben we ook veel vaardigheden 
geleerd in groep 4.  

Zo hebben we geleerd om boekbesprekingen te houden, waarbij een 
aantal van ons zelfs een Powerpoint presentatie hebben gemaakt en dit 
dan helemaal zelf! Hierbij zochten we informatie op over de schrijver, 
vertelden we wie de hoofdpersonen zijn en wat voor een karakter ze 
hebben, gaven we een korte samenvatting en lazen we een stukje voor 
en stelden ook soms zelf vragen aan de klas.
Wij hebben geleerd, dat het dan heel belangrijk is om naar elkaar te 
luisteren en om tips en tops aan elkaar te geven.

Enkele tops:
“Als ik een juf was, gaf ik je een 10!”
“Het was heeeeeeel leuk om naar jou te luisteren”
“Je hebt het heeeeeel goed gedaaan!”

Enkele tips:
“Zou je de volgende keer iets harder willen praten, verder was het heel 
goed”
“Misschien kun je de volgende keer ook plaatjes laten zien”

Ook hebben wij een ik-tafel gehouden. Dit is een spreekbeurt, maar 
dan over jezelf. Dit kan natuurlijk nooit fout gaan. Iedereen mocht 
maximaal 10 spullen over zichzelf meenemen en erover vertellen. 
Zo hebben wij elkaar beter leren kennen en mochten we ook vragen 
stellen.
Wij weten nu bijvoorbeeld, dat Issa een echte klusman is en ook van 
koken houdt en dat Duaa hele mooie mandala’s kan maken 😊.
Ook hier maakten sommige kinderen weer een Powerpoint bij en dan 
dit in groep 4. Knap hoor!

Het viel de juffen op, dat de kinderen die eerst een beetje verlegen 
waren, dat die dat niet meer waren en heel ontspannen voor de groep 
stonden, omdat we vaker voor de klas allerlei opdrachten uitvoeren 
en presentaties houden. Ze zijn dan ook heel trots op ons!







Zo doen we met de taal-en woordenschatlessen veel uitbeelden voor de klas, zoals een telefoongesprek 
voeren, of een mening geven met argumenten bij een stelling, WH-vragen stellen en nog veel meer.

Nu zijn we bezig met een groepsproject in de klas. Wij zitten in de klas in groepjes en ieder groepje 
mag een werkstuk schrijven over een samen gekozen onderwerp op de Chromebook. Hoe leuk is dat!
We moesten samen de taakverdeling maken, wie zoekt waar informatie op, wie schrijft, wie zoekt pla-
tjes op, wie maakt de inhoudsopgave enz.
Dit was in het begin best lastig voor sommigen. We gingen dan ook elke keer nabespreken, waar we 
tegen aan lopen en wat we dan allemaal kunnen doen om het op te lossen en wat al heel goed gaat. Dit 
was heel fijn en uiteindelijk is het alle groepen gelukt! We mogen dan bij elkaar zitten en zijn dan ook 
altijd heel ijverig bezig. 



Ook zijn we nu allemaal druk bezig met het halen van een tafeldiploma, want deze willen we nog alle-
maal behalen, voordat we in groep 5 straks gaan starten. We hebben er alle vertrouwen in!

We zijn ook blij dat de juffen en de meesters toch het voor elkaar hebben gekregen, om zo kort op 
dag een schoolreisje voor ons te organiseren. We gaan naar Safari park Beekse Bergen en krijgen daar 
een rondleiding in Rangerbussen, zien we dieren en gaan daarna spelen in het Speelland. Ooooh, we 
kunnen toch niet wachten!

De laatste 2 weken mogen we in de klas zelf kiezen, in welke groepje we willen zitten. Natuurlijk met 
de afspraak dat we dan ook goed blijven werken en het niet al te gezellig maken 😊. We hebben er zin
in!
Nog even genieten we van de laatste momenten in groep 4 en daarna gaan we volop genieten van onze 
welverdiende vakantie InshaAllah en vliegen we eruit!!
Groeten uit groep 4a!

Juf Hulya &

Juf Tuba



GROEP 5
Tijdens deze woordenschatles was de leerkracht niet degene die 
de leerlingen de woorden uitlegde. In plaats daarvan gingen de 
leerlingen zelf op onderzoek uit. Ze werkten in kleine groepjes 
en mochten Google gebruiken, woordenboeken en andere hulp-
lijnen om de woorden op te zoeken. De meeste leerlingen gingen 
op de gang op zoek naar andere volwassenen om hen uit te leg-
gen wat het woord betekende. Toen alle woorden waren opge-
zocht, presenteerden de leerlingen hun antwoorden aan de rest.







GROEP 4A
Assalamoe alaikoem iedereen,

Wij gaan het hebben over de schoolreis naar 
Toverland.Onderweg in de bus gingen we zingen 
en kletsen over een tijdje waren we er. Toen we er 
waren zochten we een verzamelplek waar we om 
half 1 moesten zijn om te lunchen en we hadden 
groepjes gemaakt met onze leraren een leraar 8 
kinderen een 7 en een leraar 6 kinderen eerst ging 
je met je begeleider zo noem je dat toen gingen we 
dus met onze begeleider rondlopen en je mocht 
ook gaan spelen zonder begeleider maar je moest 
met je groepje blijven en dat deden we. We gingen 
naar binnen want daar was ook een speelruimte 
daar heb ik een alpaca gewonnen voor de eerste 
keer in mijn leven dat ik zo een apparaat gebruik-
te maar daarvoor gingen we in een boot zoals 
de scorpios maar dan binnen en kleiner daarna 
hebben we geklommen en geslingerd daarna zochten we binnen een tafel en gingen we snoepen nog 
even klimmen en spelen en toen was het alweer lunchtijd ik had geld bij want dat mocht dus heb ik 
friet met een potje curry gekocht meerdere kinderen ook terwijl  ik aan het lunchen was waren sarah 
en maryam de kinderen in mijn groepje waren verdwaald we zagen elkaar bij de verzamelplek weer 
daarna zijn we in de djinn geweest en de stoom expres en gespeeld bij zo een heel groot klim ding en 
bij de snoepwinkel snoep gekocht daarna gingen we buiten spelen en toen was het alweer tijd om naar 
huis te gaan. Sabrin, Maryam en Sarah



Saami: ik ben superman van 2021 ik heb een 3 jarige gered en 10 euro gekregen en iedereen had 
mij achter gelaten dus ik ging bij andere aansluiten en ahmed en abdallah gingen chillen en imraan 
ging frietjes halen en mootje ook dus ik ging dingen kopen ik ben rijk want ik heb tien euro maar is 
gestolen R.I.P. 

Imraan: Hey mensen ik was met mijn vrienden naar achtbaanen naar treintje geweest scoriops 
we zijn ook in de  troy en de booster bike en in de fenix gegaan.mootje: ik ben frietjes gaan halen en 
toen ging ik frietjes halen en ik zij tegen imraan ik ga frietjes halen en toen kwam saami en saami ging 
met imraan mij zoeken maar ik zij tegen imraan dat ik frietjes ging halen en later waren imraan en 
saami boos abdallah had hun in de water val geduwd dus toen gingen imraan en saami weg voor even.

Ahmed:ik moest bij juffvrouw half uurtje blijven en toen mocht ik alleen spelen en toen zach ik 
mij neef en toen gingen we samen met abdallah en suhaib naar spookhuis gegaan en het was een leuke 
dag.

Abdallah: ik ging met mohammed naar de troos expres en we zagen juffvrouw in de rij en het 
was een lange rij juffvrouw zij kom met ons in de rij staan en toen zij een vrouw nee dat mag niet en 
toen zij de wij wij horen bij hun en toen ging mohammed en abdallah niet hij ging weg en zag ahmed 
toen moesten we gaan maar abdallah was nog in de spookhuis met ahmed en suhaib toen kwamen zij 
later en toen gingen hun verzamelen en toen gingen we weg en het was een leuke dag.

Saami, Imraan, Ahmed en Abdallah



Goedemorgen ik ga jullie vandaag vertellen over onze schoolreisje het was zo leuk. Ik kan jullie vertellen 
dat het de beste schoolreisje was die ik had meegemaakt. ik ga jullie nu vertellen wat ik en mijn twee 
vriendinnen hebben gedaan. Oke nu ga ik beginnen  als eerste zijn we in de draaimolen geweest toen de 
waterglijbaan toen de souvenir shop en toen Djengu river en toen waren we :even verdwaald en hebben 
we lieve animatie poppen geknuffeld en toen zijn we in de coco bolo geweest. en wist je dat bij de shops 
souvenirs en eten zo duur was en we gingen we in de tolly molly en in de merlin Quest en dat was heel 
leuk met juf Iman maar toen moesten we weg met de bus maar er was een nadeel in toverland dat ik en 
mijn vriendinnen niet leuk vonden alles was zo duur .Einde

Lula, Faisa en Layla



Assalamoe alaikoem allemaal,

Toverland was heel leuk.We gingen gisteren in de Troy.Hij ging snel en heel hoog. Wij waren ook in de 
Merlin´s Quest met juf Saskia. Het was erg leuk we kregen een vereerd rondleiding. Daarna gingen we 
nog naar de indoorspeeltuin.Daar was Villa Fiasko .Dat was een soort spookhuis maar voor ons was niet 
eng maar grappig.Toen waren wij naar de Drakenslang.Wij dachten dat er geen water was maar toen ik 
er in stapten  was er een heleboel water ik werd nat.Toen gingen Zubayr en Sabir naar de Sim sa la Klim.
Dus toen gingen Zubayr en Sabir stoeien.En toen gingen wij slushie drinken en gingen we naar huis.

T R O Y

M E R L I N ´ S  Q U E S T

Kareem, Unays, Sabir en Zubayr



V I L L A  F I A S K O



Salaam 
We gingen rondlopen en we zagen Merlin´s Quest daar gingen wij in.
Toen gingen we nog een keertje rondlopen en toen zagen we een waterplas en gingen daar spelen. 
Even later gingen we naar Scorpios en ik ging daar in.
En Ayah en Asiya gingen in de Troy. zo cool!!!
We wilden ook in de Fenix maar Ayah was bang om erin te gaan. Ik was zo bang!!!
Isra ging in de boomstam met haar zus Essia. en haar vriendinnen het was zo leuk en Ayah en 
Heba gingen ook mee. En toen we naar beneden gingen was ik zo bang en ik ging keihard schreeu-
wen. en Ayah ging ook heel hard schreeuwen en op de foto zat ik er raar uit.
   
En ik wou ook in de troy maar ik was zo bang.

Groetjes: Isra Ayah en Heba!!!



Assalaam ou alaikoem beste ouders en kinderen.

Wij zijn woensdag 7 juli op schoolreisje naar Toverland geweest.Ik (Asiya) vond de leukste attractie de 
FENIX! Het was zo cool. Je ging eerst naar boven en toen begon het, je ging naar beneden je maakte 
loopings het was te mooi voor woorden.Je zag ook heel Toverland vanaf boven.O ja, ik ging er in met 
Ismahan en juf Imane.Vet cool! Weet je wat ook heel erg leuk was?! De Troy ik ben daar met Ayah in 
geweest.

 

*Ismahan*,zoals je hebt gehoord zijn er verschillende attracties in Toverland . Je kan in veel winkels iets 
kopen dat je leuk vind. Ik zelf vind het heel leuk om een schoolreisje te hebben naar Toverland. eerste 
leukste attractie voor mij was de Fenix. tweede was de Expedition Zork, als je in de Fenix bent geweest 
dan moet je je hoofd bij je houden. Wat ik achter me hoorde toen ik in de Fenix zat was dat heel veel 
mensen schreeuwde, en ik kon bijna mijn eigen hoofd niet bij houden. het was heel leuk in Toverland. ik 
hoop dat je het zelf leuk vind in Toverland. :)

 



Hidaya. Ik vond de Djengu river heel leuk. Dat is een soort rond bootje die in het water is,en dan 
komt er soms een stuk dat er bijvoorbeeld een waterval is enzo.En soms is er ook  een diepe stuk 
en daar is dan heel veel water.En dat is heel leuk.En zo vind ik toch nog heel veel dingen leuk dus ja 
Doei!



Beste ouders en lieve kinderen van Tarieq,

Na 14 jaar ga ik Tarieq verlaten. Ik ga naar Venlo toe, naar Al Anda-
lous, een van de twee andere scholen van onze stichting.

Ik ga daar de directie ondersteunen en aan de slag met een groot 
project binnen onze stichting. 

Over dit project hoort u later vast meer.
Ik verheug me erop om mijzelf verder te ontwikkelen en mijn 

ambities, op termijn, waar te maken. 
Alle kinderen, ouders en collega’s van Tarieq ga ik ontzettend missen. 

Met veel plezier kijk ik terug op mijn tijd op Tarieq. De contacten 
met kinderen, de kinderen zien opbloeien en opgroeien vond ik fan-
tastisch. Alle kinderen, zeker die ik in de klas heb gehad, blijven toch 

voor een stukje mijn kinderen. 
Gelukkig heb ik de kans gehad om een aantal oud-leerlingen te mo-

gen spreken. Samen erachter komen wat je bijgebleven is aan elkaar is 
heel waardevol. 

Een aantal ouders heeft mij al aangesproken omdat ik wegga. Ik krijg 
van hen heel veel lieve woorden. Dank jullie wel hiervoor.

Ik ben altijd mijzelf geweest op Tarieq. Welbevinden en betrokken-
heid van kinderen, ouders en teamleden vind ik heel belangrijk. Ik 

heb vanuit liefde voor ieder kind gehandeld, ik hoop dat ik de kinde-
ren liefde en respect voor anderen heb mee kunnen geven.

Ik blijf binnen de stichting en zal zeker nog eens langskomen op Ta-
rieq.

Ik wil alle kinderen, ouders en teamleden bedanken voor hun ver-
trouwen.

Ik wens alle kinderen, ouders en collega’s het allerbeste toe!

Met vriendelijke groet,

Saskia



GROEP 7
Wat hebben wij een drukke weken gehad zeg! Sinds de meivakantie zijn we als een speer door de laat-
ste weken gegaan.
We hadden een propvolle agenda met lessen, toetsen, Cito’s, de entreetoets en een  Graffiti project.



Door de wijk op zoek naar kunst .



Dag van de Battle, we mochten in de Berenkuil onze kunstwerken tot leven brengen.

Ook zijn we 8 juli samen met de hele klas gaan lunchen bij Waw-Burger.
Helemaal aan het begin van het schooljaar hadden wij een lesje over restaurants en besloten 
toen te sparen voor een echt diner. Dat hebben we helaas, voor een lange tijd moeten uitstel-
len in verband met de lock down. Om er toch nog een uitje van te maken zijn we uiteindelijk 

bij Waw-burger gaan eten. 



Afsluitende woorden van een aantal leerlingen uit groep 7









Salaam alekum
Ik ben Adam, En over een week zit ik op de middelbare school.
Mijn tijd op Tarieq was gezellig en leuk .Ik zal wat vrienden missen.
Maar het zal ook spannend zijn. Vooral de eerste dag
Want dan begint je nieuwe Leven op een andere school met andere kinderen. Maar wat ik nog wilzeg-
gen is dat ik op een school heb gezeten die zo fijn was. Het was de droom van veel kinderen in mijn 
wijk.
Ik wens alle kinderen van Tarieq veel plezier en succses !!

Ik heb gebeden. 
Eten gegeten. 
Meester wordt dikker. (door chocolade repen) 
Klasgenoten groeien. 
Afscheid genomen. 
Doei doei kinderen!! 

                                              -Ibrahim Alhomsi 

 

Wij, groep 8, gaan bijna Tarieq verlaten. Ik vind het erg spannend, omdat ik hier al sinds groep 2 ben. 
Ik zal deze school en mijn klas erg missen. Ik ga mijn best proberen te doen op de middelbare. Ik wil 
graag Tarieq bedanken voor deze leuke schooljaren. Vaarwel en veel success bij het leven!

- Nurin

Ik heb leuke jaren gehad met mijn klasgenoten.
Ik ben erg benieuwd naar de laatste dag.
Ik wil graag al mijn leerkrachten bedanken die voor mij klaar stonden.
En ik kijk erg uit naar de laatste dag op Tarieq.

- Suheer 

GROEP 8A



Hey hoi, Sarah hier uit groep 8a 
 
Oh my... nog maar een week op de basisschool. Het is zo snel gegaan niet normaal. Dit jaar 
(groep 8) is zo snel gegaan, het lijkt alsof we maar 3 maanden op school hebben gezeten. Ik had 
ni gedacht dat de tijd zo snel ging, nooit gedacht dat ik zo snel van Tarieq zou afgaan. Ik zeg je 
eerlijk, ik dacht ´yes eindelijk van deze school af´ maar blijkbaar dus niet. Ik ga deze school op-
zich wel missen hoor, ook de leerlingen hier, in iedergeval sommigen dan. Sommigen kinderen 
hebben nog geen fatsoenlijk handschrift in groep 8 (niet dat ik een top handschrift heb ofs). Ik 
ga naar het buitenland, maar ik ga wel proberen een keer terug komen naar deze school, want ja 
waarom niet. Deze 8 jaren waren wel goede jaren, nou heb allemaal een goed leven als je dit ziet. 
In Sha Allah gaan jullie het overleven op deze school net zoals ik. 
Hadoe!! 

-Sarah 
                     

 

Eind groep 8 
Asalamu Aleiykom, 
Ik ga je wat vertellen over hoe onze weken eruit zien. 
Wij hebben een grote afscheid gepland in de avond , voor de ouders. 
En dan is er ook koffie en  thee en entertaiment. En we gaan nog met de klas naar jumpsquare. 
En dan gaan we ook nog uit eten. En we zijn naar toverland geweest met de school, dat was heel 
leuk. 
En we hebben de laatste dagen heel veel vrije tijd dan mogen we doen wat we willen. 
Ik hoop dat ik je heb vermaakt. 
Asalamu Aleikom. 

-Nada

Eind groep 8, ik begon in groep 3 en nu zit ik in eind groep 8. Door de jaren heen ben ik veel 
veranderd.  Ook mijn meesters en juffen, maar allemaal hebben ze mij iets nieuws geleerd. Ik wil 
mijn meester van nu, meester Reduan, extra bedanken omdat hij mij heel erg heeft geholpen en 
ik heel hard ben gestegen bij meester Reduan. Ik wil mijn klasgenoten nog zeggen dat ik ze zal 
missen en dat ik hoop dat ze leuke nieuwe schooljaren zullen hebben en goede vrienden. 

-Berkay



Beste klasgenoten, 
Met velen van jullie zat ik 8 jaar in dezelfde klas.
Bedankt voor al de gezelligheid in de klas.
InshAllah krijgen jullie een mooie toekomst.
InshAllah gaan jullie je doel bereiken.
InshAllah komen jullie altijd goede mensen tegen.
Nog veel plezier op jullie nieuwe school.
Doei klas!

- Feyzanur
Beste kinderen, 
Ik zat 8 jaar lang met jullie in de klas, 
Jullie zijn echt grappige en gezellige kinderen, 
Ik hoop dat jullie volgend jaar een leuke jaar hebben inshaallah, 
En inshaallah gaan jullie omhoog in jullie niveau, 
Ik ga jullie allemaal missen, 
En ik ga ook de leraren missen  
Doei allemaal………………. 

-Esila 
Assalamualaykum ik moet over 2 weken deze school verlaten. 
Ik vind het heel erg omdat ik mijn klasgenoten ga missen. 
Ik vond de 8 jaren op school heel leuk. 
Ik ga de school missen. 
Ik ga de juffen en meesters missen. 
Dus tot ziens Tarieq. 

-Moawia Mahed
Hallo allemaal, 
Ik ga het hebben over het afscheid van groep 8A. We zijn bijna aan het einde van het schooljaar 
gekomen. Ik wil de meesters en juffen bedanken voor het best doen voor ons. 
Beste leerlingen van groep 8A ik wil jullie ook bedanken voor het goede jaar. 
Ik heb erg genoten van dit schooljaar en deze klas. Ik neem bij deze afscheid van deze school. 
Iedereen nog een fijne vakantie.

- Rafik
Beste Leerlingen van Tarieq,
Het is weer het eind van het schooljaar en bijna zomervakantie. Voor groep 8 leerlingen is het heel 
spannend, want wij gaan volgend jaar naar de middelbare school. Best spannend want we gaan 
naar een nieuwe school en krijgen een nieuwe klas. We gaan ook nieuwe dingen leren. Ik vind het 
wel jammer dat we gaan want ik ga mijn vriendinnen missen. Maar ik hoop dat ik het volgend jaar 
ook super leuk vind.

-Hafsa 
Beste kinderen, 
Het was een top jaar ik heb nog nooit zoveel lol gemaakt. In sha Allah zien we elkaar en keer weer, 
ik wil alleen zeggen dat ik jullie ga missen, Salaam oe alaikoem 

- Damine 



Hallo iedereen ik ga het hebben over Tarieq 
Tarieq is een hele leuke school. 
Ik heb altijd plezier gehad op Tarieq.  
De leerkrachten waren leuk en de kinderen waren leuk. 
Ik vind tarieq gewoon een geweldige school. 
We gaan bijna elk jaar op schoolreisje. 
En als we niet op school reisje gaan dan hebben we een sportdag.
Dus het is een hele leuke school 

-Mehmet yucesan 

 Beste leerlingen en ouders. 
 
 Ik vond het erg leuk op school en vooral in mijn eigen klas, want mijn meester is erg grappig. Maar kan 
ook heel erg streng zijn, maar ja dat gebeurt alleen als je iets fout doet.
Je leert er eigenlijk van, dat je dus die fout niet meer doet. Ik ga echt mijn klas en meester missen en vooral 
de sfeer. Ik wil al mijn klasgenoten en alle leraren bedanken voor alles. Voor mij was dit jaar een topjaar. 
Maar ja ik kom zeker weer terug als ik tijd over heb. Je moet gewoon leuk bezig zijn en vooral leren. 
Met vriendelijke groeten 

- Ayatalnour Ali. 
 

Hey kids, 
Ik zit al mn hele leven op deze school, 
en ik heb nooit echt gedacht om naar een andere school te gaan. 
We kunnen soms ruzie hebben, 
maar dat is normaal als mensen en klas. 
Ik hoop jullie nog een keer te zien, 
Liefs 

- Zeyneb Masume 

Het was heel leuk om op Tarieq Ibnoe Ziyad op school te zitten. 
Heel veel leraren waren leuk. 
En heel specifiek Meester Redouan. 
Hij was best streng om eerlijk te zijn. 
Maar hij had een speciale manier om ons dingen te leren 
Veel belonen als je het had verdiend, maar ook straffen waar je het had verdiend. 
Maar hij is heel grappig en fijn. 
Einde 

-Siar
Asalamoe Alaikoem, 
Het waren erg leuke jaren hier op Tarieq. 
Ik hoop dat jullie nog veel leuks gaan meemaken. 
Doe vooral je best, als ik het kon, kan jij het ook! 
Veel plezier. 

- Essia



GROEP 8B




















