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In deze nieuwsbrief:  
Mededelingen vanuit directie – Identiteit - Wijkteam – Rots en water–
Stichting Meedoen- MR - Leerlingenraad- Taal werkgroep- Nieuws uit de 

groepen- Hadith – Wist u dat? 
  

Beste ouders/verzorgers, salaam alaikoem,  
 
Voor u ligt de tweede 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. Wij 
wensen u veel leesplezier toe.  
  
Informatie avond op 12 september 2019  
Ten eerste wil ik u nogmaals bedanken voor uw komst en interesse in de ontwikkeling van 
de school. En dat is ook te merken. Op deze avond heeft u informatie ontvangen over de 
kernwaarden van de organisatie; Religie, Reinheid, Regie, Regelmaat, Rust en Resultaat. 
Vandaaruit hebben wij u meegenomen in hoe dit zichtbaar dit is binnen de school en wat u 
als ouder van ons kunt verwachten.  
Daarna bent u meegenomen naar de klas en heeft u informatie ontvangen over hoe er wordt 
gewerkt in de klas. Mocht u deze informatie hebben gemist? Dan kunt u deze nalezen in het 
informatie boekje per bouw. Deze is eerder verstuurd via Social schools.  
 
Samenwerkingsdag , ouderbetrokkenheid 3.0  
Het was mij een waar genoegen om de mooie samenwerking en de behaalde resultaten 
samen met u te mogen te realiseren. Om dit jaarlijks te verstevigen, de wederzijds 
verwachtingen uit te spreken en op te stellen organiseren we jaarlijks een 
samenwerkingsdag tussen alle leerkrachten en ouders van de Al Ghazali. Deze valt op 
vrijdag 18 oktober 2019 i.p.v. donderdag 3 oktober 2019.  
De kinderen zullen op deze dag vrij zijn, zorg a.u.b. voor opvang, het is eenmaal per jaar en 
zeker een waardevolle dag voor u en uw kind.  
De kinderen onder de 4 jaar worden op school opgevangen mocht u hiervan gebruik van 
willen maken, geeft u dit wel vooraf aan bij de leerkracht van uw kind (eren), middels een 
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aanmeldbrief. De aanmeldbrief ontvangt u zo snel mogelijk met een persoonlijke uitnodiging 
dat door uw kind wordt gemaakt.  
De dag wordt begeleidt door een externe en de leden van de regiegroep 3.0 De 
voorbereidingen worden door de regiegroep getroffen. Hartelijk dank voor jullie inzet!  
 
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:  
 
8.30 Inloop  
8.45 Start- opening- terugkoppeling  
9.15 In sub groepen uit elkaar, per thema met elkaar in dialoog  
10.15 Pauze  
10.45 Presenteren 1 ontwikkelpunt per subgroep.  
11.30 Samenvatten en 1 á 2 ontwikkelpunten vaststellen.  
12.00 Afsluiting en lunchen.  
 
Ouderbijdrage  
Zonder ouderbijdrage kunnen we niets educatiefs uitstapjes inplannen , ied cadeau en geen 
schoolreisje. MR en school zijn het er mee eens dat de kinderen minimaal 2 educatieve 
uitstapjes per schooljaar geregeld moet worden, dit hebben we ook meegenomen in ons 
schoolplan. Algemene ontwikkeling is noodzakelijk om de taalontwikkeling te bevorderen. 
Gezien wij project matig werken en daarbij zijn uitstapjes noodzakelijk bent u verplicht om 
hierin een bijdrage te leveren.  
Om de betalingen soepel te laten verlopen heeft de school besloten om de betaling in één 
keer te laten overmaken.  
Graag verzoeken wij u om de betaling voor 7 oktober over te maken naar de Al Ghazali 
NL35ABNA0246828749 t.n.v. Islamitische School Alghazali.  
Mocht u uitkering hebben? Dan komt u in aanmerking voor vergoeding schoolgeld. Meer 
informatie hierover treft u via stichting Meedoen of stichting jeugdfondsrotterdam.  
 
Bovenschool identiteit commissie (BIC)  
De bovenschool identiteit commissie kan niet functioneren als deze niet wordt 
vertegenwoordigd door u als ouder. Net als de MR, GMR en regiegroep 3.0 biedt ook BIC de 
ruimte voor uw inbreng om de identiteit binnen onze school te versterken, ondersteunen en 
adviseren.  
De vergaderingen vinden ongeveer eens in de zes weken en de tijden voor overleg zijn 
tussen 16.00-17.30, op de locatie Ibn-Sina.  
Wilt u zich aanmelden? Dan graag een mail versturen naar onze godsdienstleerkracht Arif 
Ulusoy op aulusoy@sipor.nl.  
Uiteraard is er ook een kleine vergoeding voor uw inzet binnen de BIC.  
Dag van de leraar  
De dag van de leraar valt dit schooljaar op 3 oktober 2019. Deze vieren wij met het team op 
4 oktober 2019 door samen naar het onderwijscongres in Bussum te gaan. De leerlingen zijn 
op deze dag vrij. De leerkrachten worden in het zonnetje gezet en gewaardeerd voor hun 
inzet voor alle kinderen. Mijn dank alle leerkrachten die elke dag weer vol enthousiasme en 
liefde voor alle kinderen klaar staan.  
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Identiteit                                                                                                                                                            
 

Geachte ouders/verzorgers, assalamoe alaikoem,    
  
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan en dat betekent dat we weer verdergaan met 
belangrijke thema's en gebeurtenissen vanuit de islamitische identiteit. We zitten in de 
maand Muharram. Die maand behoort toe tot de heilige maanden van Allah. In sommige 
maanden zijn er specifieke dagen waarop specifieke aanbiddingen verricht kunnen worden, 
zoals het vasten tijdens de Ramadan. Dat is alleen verplicht in die maand en op de andere 
dagen niet. Maar als het aankomt op de maand van Muharram, hebben we ook daarin mooie 
aanbiddingen die we kunnen verrichten.  
  
De profeet Mohammed (s) zei wat neerkomt op: “De beste vasten na het vasten van de 
Ramadan is het vasten in Muharram".   
  
Dit houdt in dat het vasten tijdens Muharram het hoogst beloond wordt van onder het 
vrijwillige vasten.  
  
Ook legde de profeet (s) legde aan de moslims uit: “Als je wilt vasten in een maand na 
Ramadan, doe dit dan in Muharram, want daarin zit er een dag waarop Allah een heel volk 
vergaf, en Hij keert zich naar degenen die om vergiffenis vragen.”  
  
Niet is Muharram alleen een heilige maand, maar daarin zit een dag dat het heiligst is van 
alle andere dagen van die maand. Dat is de dag van Ashoera, de 10e dag van Muharram.  
  
Ibn ‘Abbas heeft verteld dat het joodse volk in Medina vastte en ‘ied vierde op die dag. Ze 
zeiden dat ze dat deden omdat Moesa (as) met zijn volk de Rode Zee wonderbaarlijk 
overstak en de farao verdronk in haar wateren.  
  
Ashoera viel in de week van 9 september en daar stonden we met de kinderen stil bij het 
verhaal van de profeet Moesa (as) tegen de gemene farao. Ook is er uitgelegd over het 
vasten van de vroegere generaties moslims op die dag.  
  
Wist u dat?  

• Moesa (as) uit dankbaarheid op de 10e van Muharram ook vastte.  
• Dat Ashoera ook in de tijd van Ibrahim (as) gevast werd.  
• Dat de Mekkanen voor de komst van de profeet (s) ook vastten op Ashoera.  
• Het vasten op Ashoera de zondes van het voorgaande jaar uitwist.  
• Ashoera eerst een verplichte vastendag voor de moslims was totdat het 

Ramadanvasten ingevoerd werd.  
• Door de profeet (s) geadviseerd werd om een dag voor of na de 10e van 

Muharram ook te vasten.  
  
Wel heersen er enkele fabeltjes over Ashoera die niet kloppen en dat zijn:  

• Dat het de dag is waarop Adam (as) geschapen werd.  
• Dat het de dag is waarop Ibrahim (as) geboren werd.  
• Dat het de dag is waarop Allah de vergiffenis van Adam (as) accepteerde.  
• Dat het de dag is waarop Qiyamah (Dag des Oordeels) zal plaatsvinden.  
• Dat het de dag is waarop eender die een bad neemt nooit ziek zal worden  

  
Na dit allemaal verduidelijkt te hebben zal in het kort verteld worden over de thema waar we 
met de kinderen mee zijn begonnen. Dat is thema soberheid en tevredenheid. Tijdens deze 
thema zullen ze stilstaan bij de gunsten die ze hebben gekregen van Allah en welke gunsten 
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hen blij maakt. Daarbij zullen ze ook een stukje (in het Arabisch) uit het profetische doe’a 
leren m.b.t. tevredenheid, namelijk:   
  
“O Allah, Ik zoek mijn toevlucht bij Uw tevredenheid tegen Uw boosheid”.  
  
Wanneer de mensen in het paradijs gevraagd zal worden wat ze van Allah zouden willen, 
antwoorden ze: “Uw tevredenheid!”. Dit zeggen ze opdat ze langer Allah mogen 
aanschouwen met hun zielen. Het paradijs is dus het middel en Allah is ons uiteindelijke 
doel. Zijn tevredenheid is immers onze rust in onze harten en zielen.  
  
Moge Allah deze mooie schooldagen zegenen en profijtelijk laten zijn voor eenieder.  
  
Met vriendelijke groet, wa salaam, Het team Al-Ghazali  
 

Wijkteam 
  
Elke wijk in Rotterdam heeft een eigen wijkteam. Het wijkteam weet veel van de problemen 
en oplossingen in uw wijk. 
In het wijkteam zitten verschillende hulpverleners die onder andere kunnen helpen bij 
problemen met opvoeden of geldzaken. 
  
Een medewerker van het wijkteam heeft regelmatig contact met de scholen in de wijk. De 
contactpersoon van wijkteam Spangen is Chantal Reedijk. 
Zij is voor de school bereikbaar wanneer zij iemand willen aanmelden. Aanmelden is 
altijd vrijwillig en gaat in goed overleg met de ouders. 
Een aanmelding verloopt via de intern begeleider of de schoolmaatschappelijk werker. 
Het is ook mogelijk om eerst een kennismakingsgesprek te hebben met Chantal, zodat u zelf 
uw vragen kan stellen aan haar. 
  
Wanneer u wordt aangemeld bij het wijkteam, dan gaan wij gesprekken met u aan over uw 
vraag. 
Samen bedenken we een plan met doelen en maken we afspraken over hoe we die doelen 
gaan bereiken. We kijken wat u zelf kan doen en waarbij wij kunnen helpen. 
  
Meer informatie? Kijk op: www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkteams 
  
Denkt u ondersteuning nodig te hebben van het wijkteam? Dan kan u contact opnemen met 
de intern begeleider of schoolmaatschappelijk werker. 

 
 
Rots en water 

 
Graag willen we de volgende training onder uw aandacht brengen. Voor jezelf opkomen op 
een goede manier: het lijkt zo gemakkelijk. Iedere dag kom je situaties tegen die veel van je 
vragen: omgaan met vrienden, leeftijdsgenoten en ouders, etc. Het lijkt wel of iedereen iets 
van je wilt. "Cool" blijven en de juiste keuzes maken is heel belangrijk. Reageer je vaak te 
snel en te heftig, of slik je juist te veel? 
  
Rots en Water kan je helpen te leren meer controle over jezelf te hebben, sterker te staan en 
je eigen keuzes leren maken. Rots en Water richt zich op positieve sociale vaardigheden en 
bewustwording. De training bestaat uit fysieke oefeningen, kijken naar je zelf en 
zelfvertrouwen. 
 De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van ieder 1,5 uur. 
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Voor wie is het: 
De training is bedoeld voor jongens en meisjes tussen de 8 en 12 jaar met 

• lichte agressie-regulatieproblemen 

• Passief gedrag/moeite om voor zichzelf op te komen 

• moeite met conflicthantering 

• hyperactief en impulsief gedrag 

Rots staat voor een harde, afgesloten houding, je eigen gang gaan en vasthouden aan je 
eigen mening. 
Water staat voor vriendschap, respect en openheid naar de ander. 
 

Wat leert uw kind: 
  
 De training kan je helpen om: 

• sterker te staan 

• je onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken 

• te leren hoe samen met anderen te werken, spelen en leven (Water) 

• te leren je te beheersen en je energie te richten 

• beter om te kunnen gaan met conflicten en problemen 

• meer inzicht in en controle over je lichaam te krijgen 

• te leren hoe je je eigen kwaliteiten zo goed mogelijk kan ontwikkelen 

Denkt u dat uw kind binnen dit profiel past, dan kunt u uw kind ook via onze maatschappelijk 
werker aanmelden. 
 

Stichting Meedoen  
 
Meedoen in Rotterdam helpt kinderen van 4 tot 18 jaar van ouders die een inkomen hebben 
van maximaal 130 % van de geldende bijstandsnorm (€ 1500,- netto voor alleenstaande 
ouders en € 1700,- voor twee-ouder gezinnen). Ook huishoudens met een hoger inkomen 
die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen een aanvraag 
bij ons indienen. Juist voor deze huishoudens en hun schoolgaande kinderen kan Meedoen 
in Rotterdam een welkome ondersteuning bieden. Op https://www.meedoeninrotterdam.nl/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.meedoeninrotterdam.nl/
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De medezeggenschapsraad (MR):  
 

De medezeggenschapsraad (MR) van Al-Ghazali bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. 
Zij vormen de ouder en personeelsgeleding. De medezeggenschapsraad (MR) heeft een 

wettelijke status. De MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten 
over alle zaken die de school aangaan. Soms moet de school en/of het bestuur om 
advies vragen, maar er zijn ook kwesties waarin de MR instemmingsrecht heeft. De 
MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. 
 
 
Alle MR leden zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, 
adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Alle onderwerpen die 
voor de school van belang zijn, worden in de MR besproken. Wanneer een ouder 
van een bepaald onderwerp vindt dat het in de MR aan bod moet komen, kan dit 
aangegeven worden bij de leden van de betreffende medezeggenschapsraad.  
 
 
Leerlingenraad 
 
Beste ouders/verzorgers, salaam alaikoem, 
 
Mijn naam is Imane Lamnaouar, leerjaarcoördinator 7 en 8 en groepsleerkracht van groep 8. 
Sinds vorig jaar begeleid ik de leerlingenraad om zich te ontwikkelen tot volwaardige leden, 
die een stem kunnen vormen voor de leerlingen op de Al Ghazali. 
In deze nieuwsbrief wil ik graag de leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad en wat 
er op de planning staat voor dit schooljaar, bekend maken.  
De leerlingenraad bestaat uit: Naoual Assaraj, Melike Aksoy, Shuaib Issa, Mohamed Zine uit 
de groepen 8, Sara El Yakhloufi, Soulaina El Arkoubi uit de groepen 7 en Mustafa Aksoy uit 
groep 6. Deze leerlingen zullen om de beurt jullie op de hoogte houden in de nieuwsbrief 
over hun bezigheden binnen de leerlingenraad.  
Dit schooljaar zal de leerlingenraad zich bezighouden met de volgende zaken: het 
schoolplein, veiligheid op school, werven en verkiezingen van nieuwe leden, verkiezing 
leraar van het jaar, mediacontact bij schoolevenementen, zeggenschap in schoolactiviteiten 
en nog veel meer!  
Bent u benieuwd naar de voortgang van de leerlingenraad? Houd dan dit rubriek in de 
nieuwsbrief in de gaten!  
Als leerlingen en ouders graag een vergadering en/of het werk van de leerlingenraad van 
dichtbij willen mee maken, dan is dit alleen mogelijk op afspraak. De bijeenkomsten zijn op 
vrijdagmiddag van 12.15-13.00 uur.  
Wij hopen op een gezegende en succesvolle schooljaar! 
Met vriendelijke groet, wa salaam, 
Imane Lamnaouar 
 
 
 
Namens de leerlingenraad  
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Taal werkgroep 
 

Woordenschatonderwijs                                  
Woordenschat is essentieel voor de taalontwikkeling. Sterker nog: woordenschatontwikkeling 

is de basis voor schoolsucces en begint al in de vroegste levensjaren.  

Het doel van woordenschatonderwijs is dat leerlingen de lessen beter gaan begrijpen en hun 

kennis over verschillende onderwerpen uitbreiden. Daarom kiezen we steeds woorden die 

aan bod komen in de les die behandeld gaat worden; de tekst van de aardrijkskundeles, het 

prentenboek dat we gaan lezen of de leerstof bij het godsdienstthema.  

Met het vergroten van de woordenschat helpen we de leerlingen dus bij het uitbreiden van 

hun kennis. Maar we werken tegelijkertijd aan twee andere belangrijke zaken: als leerlingen 

meer woorden kennen, kunnen ze beter communiceren. En bovendien helpt een grotere 

woordenschat ze om zich beter te uiten, en dat is heel belangrijk bij de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

 
In groep 1, 2 en 3  werken we met het materiaal van LOGO-3000. Vanuit deze aanpak 
krijgen onze leerlingen nieuwe woorden aangeboden. De kinderen oefenen deze in de loop 
van de week met speelse werkvormen. Deze aanpak wordt in de groepen 4  t/m 8 
voortgezet. De leerkracht selecteert woorden uit het lesmateriaal en biedt deze op dezelfde 
wijze aan in de groep.  
 
Logo 3000 heeft ook oefenmateriaal voor thuis. LOGO-digitaal is er voor de kinderen van 
groep 1 en 2. Voor vragen en verdere informatie kunt u zich wenden tot de groepsleerkracht 
van uw kind. 
We wensen de kinderen veel woordenschatplezier en hopen op mooie resultaten! 
 
Wassalaam, 
De woordenschatcoördinatoren 
 
* http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/Kwaliteitskaart_De_viertakt_01.pdf 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.logo3000.nl/#header
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Nieuws uit de groepen:   

 

 

 

      Groep 1A: 

In groep 1 zijn we al intensief bezig met het aanleren van kleuren en vormen. De juffen 
proberen dat op een speelse en aantrekkelijke manier aan te leren. De kinderen doen 

enthousiast mee en hebben het heel erg naar hun zin.             

Groep 2A: 
  

Wij zijn een groep van 18 kinderen die het erg leuk vinden om met elkaar te spelen. Deze                          
week hebben wij aandacht besteed aan vormen en kleuren. Gelukkig wisten we bijna 

allemaal nog hoe geleerd met deze klank. Volgende week gaan we een andere klank leren. 
Wij hebben er veel zin in.de vormen heten. Ook hebben we met de klank / ie/ geoefend, we 
hebben een heleboel woorden geleerd met deze klank. Volgende week gaan we een andere 

klank leren. Wij hebben er veel zin in. 

          
 

Groep 3A 
 
Leren lezen en schrijven in groep  3 
Na de vakantie stonden de kinderen te popelen om eindelijk naar groep 3 te gaan en te leren 
lezen en schrijven. Een aantal vonden het ook erg spannend, maar dat was gelukkig snel 
voorbij. Na de  kennismaking zijn we meteen aan de slag gegaan met het lezen en schrijven. 
En wat blijkt: het is helemaal niet zo moeilijk als we dachten. Ondersteund door de gebaren 
en de nodige herhaling onthouden we de letters veel makkelijker. Inmiddels kennen de 
kinderen al aardig wat letters en kunnen ze ook woorden lezen.  
En nu snel naar de bibliotheek om de eerste leesboekjes te lenen! 
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Groep 4A: 
 
   

Het nieuwe schooljaar is inmiddels al een tijdje begonnen en dat betekent dat de kinderen 
weer mogen genieten van de leerzame, 

maar zeker ook leuke godsdienstlessen!! Zo 
hebben de groepen 4 weer op een leuke 

manier geleerd over de bijzondere en 
gezegende dag: Aachoera.  

 
Meester Arif heeft ons geleerd waarom 

deze mooie, bijzondere dag zo speciaal is.  
Ook hebben we geleerd wat we op deze 

speciale dag kunnen doen om Allah’s 
Tevredenheid te krijgen. De kinderen 

hebben aandachtig geluisterd en sommige 
vertelden zelfs dat hun mama en papa ook 

hebben gevast. Dat was een soort herkenning voor de kinderen en zij konden daarom 
meteen de link leggen met deze bijzondere dag! Hoe mooi is dat?! Na afloop hebben de 

kinderen een leuke kleurplaat gekregen die zij mooi konden inkleuren. Dit deden zij ook met 
veel plezier, AlhamdoeliLah! 

 
 
Groep 5A: 
 
De zomervakantie is weer ten einde. Alhamdulillah, de deuren zijn weer geopend en zijn we 
al gestart met de startgesprekken. Een goede start en structuur in de klas is zeer belangrijk. 
Structuur geeft kinderen houvast dat nodig is om zelfstandig activiteiten te ondernemen. Bij 
structuur kan je denken aan dagindeling, kinderen ontvangen, groepsopstelling, vaste plek, 

regels voor materialen en gedragsregels. Het laatste hebben we samen opgesteld. 
 

Door dit samen te doen voelen kinderen 
zich  verantwoordelijk voor het naleven 

van de regels. 
Kinderen moeten zich bewust worden dat 
ze samen verantwoordelijk zijn voor hun 

eigen klas en de sfeer in de groep. 
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Groep 6: 
 
Ik ben Mavis Landveld. Ik ben leerkracht van groep 6. Ik ben vanaf 1994 in het onderwijs. 

Het werken met kinderen vind ik heel erg leuk. Voor wat betreft mijn vrijetijdsbesteding: 

lekker uit eten met familie/ vrienden, spannende thrillers lezen, sporten en dansen. 

 

 

Groep 7A: 

Wauw, wij zijn de leerlingen van groep 7 A. We beginnen steeds meer te wennen aan elkaar 

en dat is fijn! In de groep zijn we met thema 1 “De groep? Dat zijn wij!”  bezig. Wij maken 

plezier en leren de  groep beter kennen. Verder hebben we gesproken over veiligheid, over 

helpen, geholpen worden en samenwerken. We hebben ook met elkaar gesproken over 

vriendschap en rekening houden met elkaar.  

Even voorstellen:  

Salaam alaykoum, 

Ik ben juf Irem en ik ben 22 jaar. Sinds dit schooljaar sta ik samen met juf Arhimou in groep 

7A. Boeken lezen, reizen en koken zijn mijn hobby's. In de zomer ga ik graag picknicken of 

wandelen in een park. Winkelen vind ik ook leuk om te doen, vooral als het voor mijn 

toekomstige huis is. Ik ga op 23 februari 2020 trouwen in sha Allah en daar verheug ik me 

onwijs veel op! Ook kijk ik uit naar dit schooljaar en hoop ik dat we er met zijn allen een leuk, 

gezellig en vooral leerzaam jaar van zullen maken in  sha Allah. 

Nieuwskring: 

Woorden, woorden, steeds meer woorden. Je ontkomt er niet aan. Woordenschatonderwijs 

neemt een essentiële rol binnen onze school. Binnen ons woordenschatonderwijs gaat het 

niet alleen over het leren van nieuwe woorden, maar ook het leren van nieuwe betekenissen.  

Op school houden wij om deze redenen dagelijks de nieuwskring n.a.v. het NOS-journaal. 

Dit doen wij coöperatief, waarbij de kinderen in groepjes samen in overleg gaan over een 

nieuwsitem. Vervolgens presenteren wij het aan elkaar.  

De doelen voor nieuwskring zijn het volgende:  

• De leerlingen zijn op de hoogte van de actualiteiten;  
• De leerlingen breiden hun woordenschat uit; 
• De leerlingen kunnen de kennis overdragen aan de hand een presentatie, waarbij 

kernbegrippen worden gebruikt, duidelijke zinsopbouw en duidelijke articulatie;  
• De leerlingen kunnen elkaar van feedback voorzien en vragen stellen; 
• De leerlingen kunnen de nieuwsitems samenvatten en uitleggen wat de moeilijke 

woorden betekenen. 

Zorgt u ervoor dat uw kind dagelijks het NOS-journaal kijkt?  
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Groep 8: 

 
De derde dinsdag van september, ook wel Prinsjesdag genoemd… Op Prinsjesdag leest 

koning Willem-Alexander de Troonrede voor vanaf de troon in de Ridderzaal. In de 
Troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar.  Een dag 
dat ook in teken stond van het klimaatakkoord. De kinderen uit groep 8 waren uitgenodigd 
om deel te nemen aan de opening in de Grote Kerk te Den Haag. De kinderen waren erg 

enthousiast en hebben hun ogen uitgekeken…! Vanuit elke geloofsovertuiging, waaronder 
de islam, werd op een creatieve manier verteld hoe binnen hun godsdienst het belang van 

het zorgen voor de natuur centraal stond. 
Ook mochten ze op het einde handjes schudden met niemand meer dan Mark Rutte. 

Tenminste, als je snel genoeg was ;). 
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Agenda: 

 
Hadith: 
 
Thema Soberheid en Tevredenheid  

De Profeet Mohammed (s) leert ons:  

ْنيَا   َمْن أَْصبََح ِمْنُكْم ُمعَافًى فِي َجَسِدِه آِمنًا فِي ِسْرِبِه ِعْنَدهُ قُوُت َيْوِمِه فََكأَنََّما ِحيَزْت لَهُ الدُّ

“Wanneer je wakker wordt en je bent gezond, veilig bent van geweld en voldoende eten hebt 
voor de dag. Dan is het alsof je de hele wereld hebt verkregen”  

Interpretatie hadith uit ibn Madja 

Wist u dat… 
 

✓ Wij op school taallessen gaan verzorgen en dat u zich hiervoor kan aanmelden bij 
Nadia de Bie? 

✓ Wist u dat groep 8 naar de tweede kamer is geweest op de prinsjes dag?  
✓ Wist u dat de Kinderboekenweek wordt geopend op 2 oktober, het thema is ‘reis 

mee’  
✓ Wist u dat wij elke 1e dinsdag van een nieuwe maand inloop ochtend hebben in de 

klassen? U bent van harte welkom tot 9.00. Schrijft u zich ook in?  
✓ Wist u dat alle vakantiedagen en extra vrije dagen op Social schools staan? Klik op 

agenda en u treft ze daar genoteerd.  
✓ Wist u dat juf Samira 27 september 2019 met zwangerschapsverlof gaat? Wij wensen 

haar veel rust toe.  
 
 

Met vriendelijke groet,  
Het Al Ghazali team. 

✓ Start Kinderboekenweek 
✓ 2 oktober 2019 

✓ Onderwijscongres team Al-

Ghazali 
✓ 4 oktober 2019 

✓ Samenwerkingsdag (kinderen 

vrij) 
✓ 18 oktober 2019 

✓ herfstvakantie  
✓ 19 oktober t/m 25 oktober 2019 

 
✓ LTU 1e blok is gestart  

✓ 2e blok start op  

✓ Let op : vanaf 24 juni 2020 zijn 

de kinderen weer op de 

woensdag om 13.00 uit. 

✓ 18 september tot 29 januari 2020 

✓ 5 februari 2020 tot 17 juni 2020.  

 

 

✓ Studiedag De kinderen zijn vrij 
✓ 18 december 2019 

✓ Studiedag De kinderen zijn vrij 
✓ 06 januari 2020 


