
 

 

  
                               Van Lennepstraat 17 3027 SP Rotterdam  Tel: (010) 415 21 67  www.al-ghazali.nl  

   

   

  

 

  
    

In deze nieuwsbrief:   
Identiteit – Wijkoverleg – Het Nationaal Onderwijscongres – Rekenen – Deleerlingenraad 
Regiegroep ouderbetrokkenheid 3.0 – Leefstijl  – Mondverzorging  –Ouderbijdrage 

Nieuws uit de groepen – Kinderconferentie –  Wist u dat?  
    

Geachte ouders/verzorgers, assalamoe alaikoem,   

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van het schooljaar 2019/2020. Wij verzoeken u de nieuwsbrief goed 

door te nemen om op de hoogte te blijven van wat er zoal gebeurt op de school van uw kind. Hierin 

worden belangrijke punten vermeld, zoals geplande bijeenkomsten, activiteiten, vrije dagen, 

mededelingen en andere schoolse zaken.  
   

Identiteit:                                                                                                                                                               
Geachte ouders/verzorgers, assalamoe alaikoem,    

  

Vele leuke en leerzame verhalen en gebeurtenissen met betrekking tot het thema Soberheid en Tevredenheid 

zijn verteld aan de kinderen. Deze verhalen gingen voornamelijk over het leven van Moesa (a.s.). Hieruit waren 

prachtige lessen uit te halen, zoals rijkdom en armoede, veiligheid en gevaar, liefde en haat, blijheid en verdriet 

enzovoort. Immers, de profeten werden het zwaarst door Allah beproefd op alle vlakken. Beproevingen zijn 

ervoor om onze harten en zielen te reinigen van het materialisme. Dit betekent dat de profeten de grootste 

spirituele reinigingen ondergingen. Dat maakte van hen de beste en wijze mensen. Wijsheid vloeit immers 

voort uit levenservaringen.  

Dit thema hebben we afgerond met een toets. De kinderen vonden het zelfs leuk om de toets te maken.  

  

Na de herfstvakantie beginnen we met een nieuw thema, namelijk 

het thema Bescheidenheid en Nederigheid. Dit wordt in het 

Arabisch vertaald als “tawadu”. Tegengesteld aan bescheidenheid 

en nederigheid is hoogmoed, oftewel in het Arabisch “takabbur”. 

Nederigheid heeft te maken met het feit dat je niets bent. 

Hiertegenover staat Allah, die onze Schepper is en perfect is.  
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Rasoel Allah leerde ons dat degene die nederig is tegenover Allah, dat Allah hem of haar in status bij Hem in het 

paradijs zal verheffen.  

                                 

Als het gaat om mensen onderling, is het dat men niet hoogmoedig handelt wegens afkomst, kleur of status.  

 

Nederigheid heeft een actieve rol in de vernieuwing van het geloof en zal het hart zuiveren van hoogmoed en 

zelfingenomenheid. Bescheidenheid in woorden en voorkomen,  tonen aan dat nederigheid tegenover Allah in 

het hart aanwezig is. 

 

Tijdens de maand Rabie’ al-Awwal zullen we ook stilstaan bij het leven van de profeet Mohammed 

(s.a.w.). Volgens de overlevering werd profeet Mohammed(s.a.w.) op maandag 12 Rabie' al-Awwal in het jaar 

570 AH geboren en stierf hij op maandag 12 Rabie' al-Awwal 632 AH.  

  

Niet te vergeten: Op 26 november hebben we een koffieavond 

voor de vaders gepland staan. Dit zal een leuke, maar vooral een 

informatieve avond zijn. Geef het ook door aan de andere 

vaders en noteer het alvast in uw agenda. Meer informatie zal 

spoedig volgen in sha Allah.  

  

Moge Allah alle activiteiten zegenen en profijtelijk laten zijn voor 

eenieder, Amien!  

  

Met vriendelijke groet, wa salaam,                               

 

Wijkoverleg “opstellen ondersteuningsplan 2020-2024”:   
Recent heeft er in de wijk een wijkoverleg plaatsgevonden voor het opstellen van het ondersteuningsplan voor 
de periode van 2020-2024. De volgende vragen hebben een rol gespeeld bij het maken van dit ondersteunings-
plan, namelijk:  

 Wat heeft het oude ondersteuningsplan onze school opgeleverd?  

 Wat willen wij uit het ondersteuningsplan behouden?  

 Wat hebben wij gemist in het ondersteuningsplan?  
Middels deze vragen hebben wij een mooie opzet kunnen maken. De Al-Ghazali heeft een dekkend profiel 
opgezet voor alle kinderen in Delfshaven en omstreken.  
 
“Zorg op School wordt uitgebreid. De Al-Ghazali school is in Delfshaven de school waar een ideale situatie 
gecreëerd wordt als pilot voor de samenwerking tussen de zorg en het onderwijs. “ 
 
Dit is een mooie citaat van de directeur van passend primair onderwijs(PPO) Michiel Minderhoud, die de Al-
Ghazali deze mooie kans gunt om alle kinderen de zorg te geven die zij nodig hebben.  
Zo ontvangen wij over enkele weken een gedragsspecialist die zich voor vier dagdelen op onze school zal 
inzetten en aanwezig zal zijn om de leerkrachten te ondersteunen, zowel binnen als buiten de groep.  
Met deze unieke kans wil PPO de komende vier schooljaren bewerkstelligen dat 
de zorg in korte lijnen aangeboden kan worden in Rotterdam en in de rest van het 
land.  
 
Wij voelen ons bevoorrecht dat de PPO de kwaliteit van de Al-Ghazali ziet, erkent 
en de school hierin ondersteunt om deze kwaliteit te waarborgen.  
Wij zijn trots op onze kinderen!  
 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maandag
https://nl.wikipedia.org/wiki/570
https://nl.wikipedia.org/wiki/632
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Het Nationaal Onderwijscongres:   
Op 4 oktober heeft het team van de Al Ghazali deelgenomen aan het Nationaal Onderwijs Congres.   
Het thema dit jaar was ‘Back to the future’.  

“Ben jij klaar voor de toekomst?” Deze vraagt stond centraal voor de professionals 

binnen het primair onderwijs op deze dag. De 21ste eeuw biedt ongekende 

technologische mogelijkheden en vraagt om goed voorbereide onderwijsprofessionals. 

Het Nationaal Onderwijs Congres prikkelt, inspireert en biedt toepasbare tools voor de 

dagelijkse praktijk. Naast inhoud hebben de aanwezigen ook ervaringen met elkaar 

gedeeld. Tussen de inspirerende sessies en prikkelende masterclasses door, was er ook 

gelegenheid om in actie te komen op de verschillende interactieve pleinen. Op deze 

pleinen viel van alles uit te proberen, te bekijken en te snuffelen.                                                                                                                       

Kortom: het was een inspirerende dag!  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenen :   
Regelmatig zult u een korte update ontvangen over het rekenonderwijs op de Al-Ghazali. We kijken met u 
vooruit op de komende periode en geven in het kort informatie over de aankomende activiteiten op het gebied 
van rekenen.  
Afgelopen periode hebben de leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van rekenen.  
In januari worden de midden Cito-toetsen afgenomen. Deze toetsen zullen samen met het dagelijkse werk en 
de methode toetsen een mooi beeld geven waar de kinderen  staan en op welke rekendomeinen de kinderen 
voor de komende maanden zullen werken om nog verder te groeien met rekenen.   
 
Veel lees en rekenplezier!   

 
Schrijft u de volgende data alvast op in uw agenda? 

 Landelijke kangoeroewedstrijd op 19 maart 2020 

 Grote Rekendag 2020 op 25 maart 2020 

 U rekent toch ook mee?  

 Het thema voor dit jaar is: “De getallenfabriek”. 
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Het drieslagmodel in het rekenonderwijs:  
Het drieslagmodel wordt toegepast in het rekenonderwijs. Het doel is 
dat kinderen leren om hun rekenvaardigheden in dagelijkse situaties 
toe te passen. In de rekenmethodes worden contextopgaven 
aangeboden. In deze contextopgaven moeten kinderen leren om 
probleemoplossend te handelen.  
   
Het drieslagmodel is niet direct een oplossing voor rekenproblemen, 
maar wel uitermate geschikt om inzicht te krijgen in het rekenproces 
van een kind. Waar gaat een kind de fout in? Zo krijg je als leerkracht 
een goed inzicht in het rekenproces van de kinderen uit je groep en 
kun je als er problemen ontstaan zien waar deze problemen ontstaan.  

   
 

De leerlingenraad:                                                                                                                                                                             
Beste ouders/verzorgers, assalamoe alaikoem,  

 Zoals jullie weten hebben wij een gezonde schoolplein. Daarom willen wij graag een bijdrage leveren als 

leerlingen van de Al-Ghazali om het schoolplein schoon te houden. Alleen hebben wij geen begeleiders om 

toezicht te houden. Hierbij doen wij een beroep op u en plaatsen wij een oproep: Bent u DIE ouder die ons 

wil helpen om het schoolplein schoon te houden? Stuur dan een mail naar: aglr@sipor.nl met in de CC 

ilamnaouar@sipor.nl.  

Met vriendelijke groet,  

Melike en Soulaina 

Regiegroep ouderbetrokkenheid 3.0:  
Op 18 oktober is de samenwerkingsdag geweest. Wij zijn deze dag als regiegroep met ouders en leerkrachten 

de dialoog aangegaan. Dit hebben wij gedaan met behulp van een aantal stellingen. We hebben de inbreng van 

deze dag verzameld en we hopen hieruit een nieuw ontwikkelpunt te halen waar wij als regiegroep naar toe 

kunnen werken. 

Hieronder kunt u terug zien welke stellingen wij hebben besproken: 

 1e  stelling 
Het startgesprek is noodzakelijk voor uw kind en het startgespreksformulier levert een positieve bijdrage aan 
de ontwikkeling van uw kind.  

 2e stelling 
Het doel van huiswerk is puur alleen voor herhaling. 

 3e stelling 
Mijn kind is een wereldburger en mijn opvoeding sluit hierbij aan (denk aan tradities, godsdiensten, 
feestdagen, normen en waarden met als doel respect voor iedereen). 

 4e stelling 
Het kind zit de hele dag op school en de school voedt op. ALLES wat je aandacht geeft groeit.    
                                      
 
Ook zijn de Borrelnootjes geweest waar wij erg van hebben 

genoten.  

Wij willen de ouders die aanwezig waren heel erg bedanken voor 

hun komst! Jullie komst is door ons erg gewaardeerd en jullie 

inbreng vonden wij heel waardevol.  

Op 15 november komen wij als regiegroep weer samen om de 

samenwerkingsdag te evalueren en een ontwikkelpunt vast te 

stellen. Wij hopen dit in de volgende nieuwsbrief met u te 

kunnen delen. 
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Ook willen wij 3 nieuwe ouders verwelkomen in de regiegroep. Dat zijn Naima, Jamila en Rhiana. Met hun 

komst zijn wijn in ieder leerjaar vertegenwoordigd door minimaal 1 ouder.  

Mocht u zelf ontwikkelpunten of suggesties hebben, dan kunt u deze altijd kwijt bij ons. U kunt ons hier voor 

persoonlijk benaderen of mailen op: alghazalivisie3.0@hotmail.com.  

 

Leefstijl:  
Zoals u weet, werken wij op school met Leefstijl, een methode voor de sociaal-emotionele vaardigheden. In het 
eerste thema stond de sfeer in de groep centraal. 
Na de herfstvakantie is thema 2 van start gegaan: Praten en luisteren. Dit thema gaat over communicatie: over 
praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. Volwassenen 
kunnen daarin het goede voorbeeld geven. Zo leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn 
als zelf iets vertellen. 
 Ook dit thema bestaat uit vier lessen. Alle groepen zijn hier ongeveer zes weken mee bezig. 
   
Wij houden u op hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen. Hebt u nog vragen, dan horen wij dat 
graag.  
  

Werkgroep leefstijl 

 

 

 
 

 

mailto:alghazalivisie3.0@hotmail.com
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Mondverzorging:   
Met het onderwijsproject Hou je mond gezond! wil het Ivoren Kruis het belang van mondgezondheid 
onderstrepen bij leerkrachten, jonge kinderen en hun ouders. Met behulp van honderden vrijwillige 
mondzorgprofessionals verzorgen ze jaarlijks duizenden poetslessen in schoolklassen. Om zoveel mogelijk 
kinderen te bereiken is de hulp van mondzorgprofessionals nodig. Al meer dan 3.000 vrijwilligers en vele 
duizenden leerkrachten gaven in ruim 30.000 schoolklassen een poetsles aan meer dan 900.000 kinderen. 
 
Het doel van het Ivoren Kruis is een gezonde mond. De verslechterde situatie van de kindergebitten in ons land 
was in 2007 de aanleiding voor de ontwikkeling van het project. De enorme gezondheidswinst die de 
mondzorgprofessionals gezamenlijk in afgelopen halve eeuw hebben bereikt, is tot stilstand gekomen. 
Cariës (gaatjes) is bij veel kinderen nog altijd aanwezig. Dit geldt met name voor kinderen die de 
mondzorgprofessional niet tijdig kunnen bereiken. Doel van het lesproject is het bevorderen van een gezonde 
mond door het terugdringen van cariës en tanderosie en het stimuleren van tandartsbezoek. Verder wil het 
Ivoren Kruis bij kinderen bewustwording creëren van de eigen invloed op de (mond)gezondheid. Kinderen die 
vanaf jonge leeftijd leren om hun mond goed te verzorgen, zijn ook vaardiger in preventie en zelfzorg op 
volwassen leeftijd. 
 
Om bovengenoemde redenen heeft ook Al Ghazali dit jaar meegedaan om dit probleem te voorkomen en 
aanpakken. In alle groepen werd er even stil gestaan bij dit onderwerp. De kinderen kregen van de 
leerkrachten een instructie hoe zij het beste hun tanden kunnen poetsen en spraken samen over wat goed is 
voor de tanden en wat niet. Ook kregen de kinderen allemaal een tandenborstel en tandpasta mee naar huis. 
Voor u zat er ook een informatieboekje bij. Wij hopen dat u dit onderwerp verder thuis wilt oppakken om 
ervoor te zorgen dat uw kind nog lang kan genieten van een mooi, gezond gebit. 
 
Allah zegt wat neerkomt op: 
 
 “Allah is prachtig en perfect in Zijn Namen en Eigenschappen en Hij houdt van alles wat prachtig is van 
binnen in het hart en van buiten in de kleren en omgeving.” 
 
Interpretatie hadith uit Muslim:  
De moslims worden hier door de profeet (s.a.w.) aangemoedigd om goed voor zichzelf te zorgen en er mooi en 
schoon uit te zien. Wij vertegenwoordigen de islam en als wij er niet mooi en schoon uitzien, denken andere 
mensen dat dit ook voor de islam geldt! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ivorenkruis.nl/
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                                                                         Nieuws uit de groepen:   

                                                      

     Groep 1B 
       Salam Aleikom beste ouders /verzorgers, 

Wij zijn groep 1B en de eerste schoolmaanden  zitten er al weer 
op. Wij hebben elkaar beter leren kennen en hebben al aan een 
aantal doelen gewerkt. Wij zijn een echte groep geworden en 
komen met plezier naar school Alhamdoulillah. 
Zo hebben wij geleerd dat we samen nog meer leren d.m.v. 
coöperatief leren.  
Samen praten over vormen en de juiste vormen samen tekenen. 
                                                                                                                  
                                                                                                                  Kinderen tekenen samen op behang de vormen  
 
Het eerste thema waar we aan gewerkt hebben ging over wonen. 
Gesproken over de verschillende soorten woningen en met wie je in huis woont. Zo 
hebben we ook een huis voor Pompom gebouwd. Ook hiervoor is goed overleg 
gepleegd. 
 
En we hebben het leukste leesfeest van het jaar gehad, de Kinderboeken week. We 
hebben samen veel gesproken over boeken en dat naar verhalen luisteren erg leuk en 
leerzaam is. 
                                                                                                                                 Samen een huis bouwen voor Pompom  

 
Waleikom salam, alle kinderen van 1B 
                                                                                                                             

Groep 7B 

In de groep zitten leerlingen die zich heel goed kunnen inzetten. Naast de verplichte vakken, zijn er ook 
      momenten om iets leuks te doen. Gedurende de Kinderboekenweek hebben we kunnen genieten van leerrijke  

      momenten, zoals het leren schrijven van gedichten. De resultaten mogen als positief worden beschouwd. 

      Ook bij de LTU lessen ervaren de leerlingen heel veel plezier. De groep die Duits leert is heel enthousiast.  

      Ze zullen op latere leeftijd hier veel profijt van hebben. Naast al deze mooie momenten is het cognitieve ook                                                           

      belangrijk. Denk vooral aan het huiswerk dat van belang is voor uw kind.  

 

    Hieronder enkele leuke vriendschapsposters gemaakt door enkele leerlingen uit de groep.  
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Enkele weken geleden zijn we begonnen met de lessen 
van Henk Weltevreden  
voor de leerlingen van de  groepen 6 en 7. In deze lessen zullen de 
leerlingen leren om verschillende soorten teksten te schrijven. Aan het 
eind van deze lessenreeks wordt dan ook verwacht dat de kinderen 
vaardigheden eigen hebben gemaakt om onze eigen Al-Ghazali Magazine 
uit te brengen.  
Super spannend dus! 
 
Wij hopen in sha Allah dat het een leerzame lessenreeks zal zijn waarin de 
kinderen veel zullen leren over het zelf schrijven van teksten en daar vooral 
veel plezier in zullen beleven. 

 

Groep 4B : 
   De blaadjes vallen van de bomen en de    

   kastanjes liggen voor het oprapen. Dat merkt u    

   ook als u groep 4 binnen loopt. De kinderen  

   hebben de herfstsfeer de klas in meegenomen.  

  Op de vensterbank in de groep liggen dennen-   

  appels, kastanjes, prachtige eikels en nog veel  

  meer. Wij hebben voor u een foto gemaakt. 

 

 
 Ook heeft groep 4, net als alle andere klassen,  meegedaan aan de    

 voorlees- en gedichtenwedstrijd. Groep 4B is bij beide wedstrijden in   

 de prijzen gevallen. Chahrazed en Sara hebben het ontzettend goed   

 gedaan. Wij zijn als groep supertrots op elkaar.  
 

 

 

Kinderboekenweek in groep 8B 

De opening 

Op 2 oktober 2019 was op onze school de opening van de 

Kinderboekenweek. Iedereen was enthousiast en actief. Alles 

begon met een lint die doorgeknipt moest worden. Daarna werd de 

Kinderboekenweek officieel geopend. Na de officiële opening op de 

Al-Ghazali gaf  groep 8 een spectaculair showtje. Dat deden ze door 

in een rij te lopen en doen alsof ze coupés waren die een trein vormden. 

 

Voorlezen in de klas  

Het voorlezen werd door een van de ouders van een leerling uit groep 

8. Het was het boek De Griezelbus. Het was een leuk verhaal. Kinderen 

waren enthousiast over het boek en wilden dat het boek verder ging, 

maar helaas was het afgelopen.  
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Voorleeswedstrijd 

Elk jaar wordt er een voorleeswedstrijd gehouden op de Al-Ghazali. Het is een competitie tussen de leerlingen 

van de Al-Ghazali. Dit jaar vertegenwoordigde Elanur Mut onze klas (groep 8). Een goede lezer, dus wij hopen 

dat we winnen. Ze leest uit het boek: Yarim, een spannende boek voor de kinderen. 

Poëzie   

De kinderen van groep 6 tot en met groep 8 moesten een gedicht schrijven. Er zijn verschillende gedichten die 

je kunt maken. Natuurlijk waren de leerlingen heel creatief. Wij zelf hadden ook  gedichten, namelijk een haiku.  

 

 

 

 

 

 

 

Gastles  

De gastles was leerzaam .En de juf was aardig en legde ons dingen uit het was 

ook leuk en alle kinderen genoten ervan. Het thema van de 

Kinderboekenweek ging over vervoer daar kregen wij een leuke les over. We 

deden ook leuke spelletjes. 

Door Mohamed Zine en Zakaria Zaaj 

 

 

 
 
Groep 5B 
Het is Kinderboekenweek en wat hebben wij een geluk dat de wijkagent in onze klas kwam voorlezen! De 
leerlingen hebben aandachtig geluisterd naar de wijkagent van Spangen. Ze waren erg enthousiast en konden 
heel veel vragen stellen over zijn beroep. Ook heeft André, de wijkagent, ons over zijn uitrusting verteld. Daar 
waren wij erg nieuwsgierig naar!  
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Agenda:  
 

  Inloopochtend voor de ouders!    Dinsdag 5 november 2019 

  
Staking 

Alle leerlingen zijn vrij!                                    
  Woensdag 6 november 2019 

  Schoolontbijt                                 Vrijdag 8 november 2019 

  Projectweek landen    Maandag 11 november t/m 15 

november 2019  

  Voortgangsgesprekken i.c.m. 

rapportgesprekken 

  25 november t/m t/m 6 december 2019  

  Koffieavond vaders    Dinsdag 26 november 2019  

  Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij!  
  Woensdag 18 december 2019  

  Wintervakantievakantie                
  Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 

3 januari 2020 


Studiedag 

Alle leerlingen zijn vrij! 

  Maandag 6 januari 2020  

  
Hadith:  

In een overlevering heeft de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) gezegd: 

 

"Bescheidenheid behoort tot het geloof."  

 

En in een andere overlevering zegt de Profeet Mohammed (v.z.m.h.):  

 

"Wie luxueuze kleding laat omwille van Allah, terwijl hij wel over de middelen beschikt, zal op de 

dag des oordeels door Allah geroepen worden terwijl de gehele schepping dit ziet en Hij zal hem 

laten kiezen welke kleding van het geloof hij wil dragen. 

(At-Tirmidhie) 

 

“Allah had mij de keus gegeven om als dienaar een Boodschapper te zijn of als koning een 

Boodschapper te zijn. Ik stond stil bij het feit welke keuze ik diende te maken. Eén van de geliefde 

engelen, Djibriel, was in mijn bijzijn. Ik draaide mijn hoofd naar hem toe. 

 

Hij zei: 

 ‘Wees nederig tegenover Allah.’ 

 

Ik zei: 

 ‘Ik wil als dienaar een Boodschapper zijn.’ “(Madjmaoezzawaid) 

 

De Profeet (v.z.m.h.) wilt door middel van deze Hadith laten zien dat een mens in eerste instantie 

een dienaar is, ongeacht zijn status. Op deze wijze beseft een mens dat hij in zijn of haar aard niet 

hoger staat dan een ander mens. 
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Kinderconferentie “Pesten is niet stoer!”  

De kinderconferentie zal in sha Allah op zondag 3 november 2019 in de stad Utrecht gehouden worden. De 

exacte locatie zal uiterlijk zaterdag  

2 november met u gedeeld worden via de e-mail! Let op: aanmelden is verplicht!  
Voor meer informatie kunt u terecht op de website.  

www.dawah-groep.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat…  

 Juf Rachida is bevallen van een dochter? Allahoumma barek!  

 Wij na de herfstvakantie gestart zijn met het thema ‘praten en luisteren’ met leefstijl?  Doet u mee als 

ouder? Oefent u thuis mee met dit thema?  

 Alle kinderen techniek krijgen van juf Sema? De kinderen zijn bezig met ontdekkend leren in 

combinatie met ICT. 

 Juf samira met zwangerschapsverlof is? We wensen haar een voorspoedige bevalling toe in sha Allah.  

 Wij afscheid hebben genomen van juf Hermien? Wij bedanken haar voor haar inzet en wensen haar 

veel succes voor de toekomst. 

 Wij op 5 november een inloopochtend hebben voor alle groepen. U bent van harte welkom. 

 Wij op 6 november gaan staken in het primair onderwijs? En dat de school dicht zal zijn? 

 Wij op 8 november een schoolontbijt hebben? De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan naar Avontura 

en zullen daar samen ontbijten en mogen direct blijven spelen. 

 Er op 26-11 een koffieavond is voor de vaders onder begeleiding van meester Arif?  Meld je aan via 

aulusoy@sipor.nl.  

 Wij op 18 december een studiedag hebben? De kinderen worden op 19 december op school verwacht. 

 De  wintervakantie start op 23 december 2019 tot en met 6 januari 2020? Wij verwachten de kinderen 

op dinsdag 7 januari gezond en uitgerust terug op school. 

 

Met vriendelijke groet,   

 

Het team Al-Ghazali  

  

  

 

  

http://www.dawah-groep.nl/
mailto:aulusoy@sipor.nl

