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In deze nieuwsbrief:  
Identiteit –  Bibliotheek op school  – De leerlingenraad – De regiegroep –  Vakantie –  – Nieuws uit 
de groepen  – Hadith – Wist u dat? 
  
Geachte ouders/verzorgers, assalamoe alaikoem,  
Voor u ligt de 4de 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, 

 

Zoals u weet zijn we na de herfstvakantie begonnen met het thema bescheidenheid en 
nederigheid. Dit stond in het teken van “Ik doe niet stoer!”. Dit wil zeggen dat we niet beter zijn dan 
iemand anders wegens onze afkomst, status en/of kleur.  
Dit komt overeen met wat de profeet (s.a.w.) ons leerde in zijn afscheidspreek:  
“O mensen, jullie Heer is Eén, en jullie vader is één. De gehele mensheid stamt af van Adam die uit 
klei geschapen is. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is op geen enkele 
manier beter dan een Arabier. Noch is een witte beter dan een zwarte, en een zwarte is niet beter 
dan een witte. Alleen wat betreft vroomheid en het doen van goede daden kan de ene zich 
onderscheiden van de ander!” 
 
Musnad imam Ahmad  
  
Tijdens de maand Rabie’ al-Awwal stonden we stil bij het leven van de profeet Mohammed (s.a.w.). 
Daarbij werd o.a. het verhaal verteld van het jaar van de olifant waarbij de gemene 
koning Abraha de Ka’ba wilde vernietigen. De profeet was in dat jaar geboren op de 12e van de 
islamitische maand Rabie’ al-Awwal. Ook werd er verteld over zijn puberteit tot volwassen persoon, 
wat hij meemaakte en tot slot de openbaringen. Tijdens het projectweek landen is er verteld over de 
islamitische geschiedenis van de islam in Europa. Er werd stilgestaan én verteld over het oude 
Andalusië en de grootse ontwikkelingen die de moslims doorbrachten.  

 
Islamitische basisschool  

Al Ghazali  
“Geloof in Onderwijs ” 
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Niet te vergeten: Op 26 november hebben we een koffieavond voor de vaders ingepland staan. Dit 
zal weer een leuke , leerzame en een informatieve avond zijn zoals voorheen. Geef het ook door aan 
de andere vaders en noteer het alvast in uw agenda. Meer informatie en een uitnodiging heeft u 
reeds ontvangen via Social Schools.  
Op dinsdag 10 december hebben wij ook een benefiet gepland staan. Dit zal onze eerste van 
de maximaal drie benefieten zijn van dit schooljaar. Meer informatie hierover zal spoedig volgen!  
Moge Allah alle activiteiten zegenen en profijtelijk laten zijn voor eenieder, Amien!  
  
Met vriendelijke groet, wa salaam, Het team Al-Ghazali  
 
Bibliotheek op school                                                                           
 
Vanaf heden kunnen onze leerlingen weer gebruik maken van de bibliotheek op school. 
Om de drie weken worden de boeken per groep geruild.  
 
Kinderboekenweek 2019           
Afgelopen periode van 2 t/m 13 oktober was het Kinderboekenweek. Als het goed is 
heeft u hierover van u zoon of dochter wel iets gehoord. De kinderen hebben hard  
geoefend om goed voor te lezen. Op donderdag  10 oktober was de voorleeswedstrijd daar 
zijn drie winnaars uitgekomen.  Soulaina uit groep 7A zal onze school tijdens de kwart finale in 
februari 2020 vertegenwoordigen. Wij wensen haar veel succes. 
In de bovenbouw hebben de leerlingen tijdens verschillende workshops kennis gemaakt met het 
schrijven en lezen van poëzie. Deze werden door medewerkers van de centrale bibliotheek en een 
schrijfster gegeven. Hieruit zijn prachtige gedichten uit voort gekomen. Wij willen graag de kinderen 
met meerdere schrijf en lees vormen kennis laten maken. In de hoop dat er meer gelezen gaat 
worden. Blijft u daarom de kinderen thuis ook motiveren om geregeld een boek te lezen. Samen 
lezen kan ook. De ouder leest het boek eerst, daarna het kind. Zo kunt u elkaar gericht vragen stellen 
over het verhaal. En heeft u meteen een ouder-kind momentje. 
 
Nationale Voorleesdagen 2020 
Vanaf 22 januari tot 1 februari zijn de “Nationale Voorleesdagen”.  In deze periode valt ook het 
voorleesontbijt voor de groepen 1 t/m 4. Als u een kind in één van de groepen hebt en u wilt daar 
voorlezen kunt u zich bij mij aanmelden. Ik zie graag uw email tegemoet. 
Namens werkgroep bibliotheek 
Nadia de Bie 
ndebie@sipor.nl 
 
De leerlingenraad 

 
Beste ouders/verzorgers.  
In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan voor het werven van ouders/verzorgers die 
toezicht konden houden als wij (de kinderen) het schoolplein schoonmaken. Helaas hebben wij geen 
aanmeldingen ontvangen, daarom doen wij nogmaals een oproep wij hebben uw hulp hard nodig. 
 
Met vriendelijke groet, 
De leerlingenraad van Al Ghazali 
aglr@sipor.nl 
 
 
 
 

mailto:ndebie@sipor.nl
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De regiegroep 

 

Met de regiegroep zijn we druk bezig met het verwerken van alle input van de samenwerkingsdag. 
Een van de punten die duidelijk naar voren kwam is communicatie. Zowel de communicatie over de 
samenwerkingsdag (inhoud, doel) als communicatie school breed. Dit is zeker iets waar we mee aan 
de slag zullen gaan. Binnenkort hopen wij ook een 2e ontwikkeling te kunnen vaststellen als wij al uw 
input verwerkt hebben. Wij hopen u hier in januari meer over te kunnen vertellen.  
Mocht u niet bij de samenwerkingsdag aanwezig zijn geweest, maar wel zaken hebben waar u 
tegenaan loopt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan via 
alghazalivisie3.0@hotmail.com  
 
Vakantie:  
 

Zorgt u ervoor dat u het toestemmingsformulier ‘verlof’ meeneemt op vakantie? In het geval dat u 
dit niet kunt aantonen, loopt u het risico dat er vragen gesteld worden op het vliegveld of andere 
controleposten, zoals de grensovergangen.   
In de vakantie is de school zowel telefonisch als via de mail niet bereikbaar voor vragen over privé- of 
school gebonden zaken.  
Heeft u in de vakantie hulp nodig vanwege een noodsituatie? Neemt u dan contact op met het 
wijkteam. Zij zullen u zo snel mogelijk ondersteunen.    
 

  

 
Vooraankondiging typetraining voor onze leerlingen:  
 
De wereld van onze kinderen wordt steeds digitaler. Kinderen komen dagelijks in aanraking met het 
toetsenbord en de computer. De computer en tablet nemen een prominente rol in binnen het gezin 
en ook binnen het onderwijs worden digitale middelen steeds vaker ingezet.   
  
Voor het maken van huiswerk, spreekbeurten en werkstukken wordt er steeds meer beroep gedaan 
op de digitale- en informatievaardigheden van het kind. Met tien vingers kunnen typen is daarom 
een basisvaardigheid om op jonge leeftijd aan te leren. Een typecursus kan je kind helpen om deze 
vaardigheden te ontwikkelen  
Wij hebben met type-instituut, The House of Typing, een afspraak gemaakt over het aanbieden van 
typetrainingen aan onze leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. De typetraining start na de grote vakantie.  
  

Prijs per cursist bedraagt in Nederland normaal € 120,00 euro. Als gevolg van bemiddeling 

door de school kunnen onze leerlingen de training doen voor 50 euro (betaling in twaalf 

maandelijkse termijnen mogelijk) inclusief het examen en het diploma.  
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De cursus is goed opgezet, wordt thuis gedaan en wordt intensief begeleid door een docent van The 
House of  Typing die 7 dagen per week binnen het programma bereikbaar is. De trainingen worden 
voortdurend aangepast aan mogelijkheden van de individuele leerlingen. Cursisten, ouders en school 
worden steeds gerapporteerd over de voortgang. Er is aandacht voor kinderen met dyslectische 
klachten. Ga naar de site en doe een proefles: https://www.thehouseoftyping.nl/gratis-proefles  
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Nieuws uit de groepen: 

 
 
Groep 3: 
 
We kunnen inmiddels veel letters, woorden, zinnen en zelfs hele verhalen lezen.  Naast het lezen en 
schrijven hebben we het ook druk met andere leerzame activiteiten.  Zo hebben we tijdens de 
techniekles geleerd hoe  we een stroomkring maken en een lampje laten branden.  Dit hebben we 
gedaan met behulp van een batterij, kopertape en een lampje. 

 
 
Projectweek 
Tijdens de projectweek stond België centraal. In België wordt zowel het Nederlands, Frans als het 
Duits gesproken. België staat bekend om zijn havens, chocola en niet te vergeten de frietjes. In de 
klas hebben we dan ook zelf Belgische chocola gemaakt, Belgische frietjes geknutseld en de nationale 
vlag versierd.  
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Groep 4a:  
 

De groepen 4 hebben tijdens de projectweek het land 
Italië behandeld. De kinderen hebben genoten en de 
sfeer van het leven in Italië kunnen proeven. Wij hebben 
namelijk een workshop pizza bakken en pasta koken 
gehad! Iedereen heeft genoten en laten zien dat zij top 
chef-koks zijn! Ook hebben een quiz gehouden over Italië 
en nog andere leuke werkjes gemaakt. Kortom de 
kinderen zijn wijzer geworden en hebben nu een beeld 

van het land Italië en het was super gezellig!! 

                    
 
Groep 5: 
 

Misschien heeft u het al gemerkt dat heel de school in de 
week van 11 t/m 15 november bezig is geweest met het 
behandelen van verschillende landen. Groep 5A had de eer 
om het land Rusland te verkennen. In deze week hebben ze 
veel activiteiten gedaan die te maken had met het land. De 
leerlingen weten nu veel meer over Rusland. Ze weten 
meer over hun gewoontes, wat ze eten, hoe ze leven en 
waar het land bekend om staat. Ze hebben matroesjka’s 

geknutseld en Piroski gemaakt en gegeten. Ook hebben ze een quiz gehouden over het land. Het was 
een geslaagde week.  
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                Groep 7: 

Week tegen kindermishandeling: 

 

Vorige week hebben we de Week tegen Kindermishandeling gehad. Het thema van dit jaar was leren 
van elkaar. Het opvoeden van kinderen in de puberteit kan erg lastig zijn. Soms weet je als ouder niet 
meer hoe door te dringen tot uw zoon of dochter.  
Tijdens de godsdienstles hebben we hier ook uitgebreid over gesproken. Ook in de lessen hebben we 
hier aandacht voor gehad. Er zijn tevens twee gastsprekers langs geweest in de groepen 7 en 8 die 
hebben verteld over hun ervaringen met kindermishandeling. Ze hebben veel over hun geschiedenis 
verteld en hoe zij werden behandeld. Ondanks dat zij veel nare ervaringen hebben 
meegemaakt,  hebben ze toch veel bereikt.  
  
Project landen:  

 
 

Zoals meesten van u al gemerkt hebben, zijn alle groepen in de 
week van 11 t/m 15 november bezig geweest met het 
behandelen van een land. In groep 7 hebben we het land 
Spanje onder de loep genomen. Daarvoor hebben wij 
verschillende soorten activiteiten gedaan. En ook een aantal 
filmpjes bekeken. De leerlingen hebben tot slot verschillende 
presentaties gehouden en collages gemaakt. We weten nu veel 
meer over Spanje over hoe ze daar leven, welke tradities ze 
hebben, welke eten favoriet zijn en hoe ze daar leven 

enzovoort. Op vrijdag 15 november 2019 kon u tussen 11.30-12.00 in 

de gymzaal de verschillende projecttafels van de groepen komen bekijken. Er zijn ma sha Allah veel 
ouders geweest!   
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Sporttalent:  
 
Wist je dat wij op onze school sporttalent hebben ingezet, omdat we maar een keer in de week gym 
hebben. Dit hebben wij ook gedaan, omdat wij een sportieve school zijn en we het beste willen voor 
onze leerlingen.   
 
Ondersteunen in de groep:  
 
Zoals de meeste ouders al weten, is er een groot tekort aan leraren. Ook wij merken dat in onze 
groepen 7. Juffrouw Hermien is enkele weken geleden gestopt met werken.  In de groepen 7 werken 
we daarom op woensdag en donderdag groep doorbrekend. Enkele leerlingen volgen dan les in de 
groepen 8. De leerlingen hebben op de woensdag les van juf Irem en wordt ze verder ondersteund 
door juf Salima. De meeste van jullie kennen haar al van de regiegroep. Op de vrijdag hebben de 
leerlingen les van Juf Arhimou en wordt ze ondersteund door juf Salima en juf Sule.   
  

Stagiaire: Er is een nieuwe stagiaire die bij ons in de groep is gestart sinds 
vorige week. Zij komt het hele schooljaar stage lopen. Haar naam is juf 
Sule. Zij komt alleen op de donderdag en vrijdag, omdat ze op maandag, 
dinsdag en woensdag naar school gaat.   
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Agenda: 

 

 
 
 
     
                                 
 

Wist u dat… 
 

 juf Samira is bevallen van een meisje genaamd Anisa. Moeder en kind maken het goed. Gefeliciteerd! 
 wij benoemd zijn tot de sportiefste school van Delfshaven. Maymouna Tallagui uit groep 5 heeft de 

prijs voor ons gewonnen. Dan je wel voor Maymouna. 
 wij een audit hebben gehad voor burgerschap en identiteit. Dit hebben wij succesvol afgerond. 
 wij op 3 december de Rotterdamse stadsdichter Dean Bowen zullen ontvangen ter inspiratie voor een 

gedicht voor het ondersteuningsplan van PPO (passend primair onderwijs). Wat een eer. 
 in de 2e week na de wintervakantie de CITO toetsen starten voor de groepen 3 t/ m 8 
   

 
Met vriendelijke groet,  
 
Het Al Ghazali team 
 
 
 
 
 

 

 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 

 Inloopochtend   Dinsdag 7 januari 2020 


