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Wist-u-dat… 
 

.... groep 1a met een nieuwe thema 
beginnen? Thema dierentuin.   
 

.... de kinderen van groep 1a heel goed 
kunnen puzzelen?   
 

.... Nour en Zayn puzzels van 64 stukjes 
kunnen maken?  
 

.... alle kinderen van groep 1b super lief zijn 
voor Nooraine?   
 

.… Yagiz Eymen en Cirnar uit groep 1b hele 
goede vrienden zijn?   
 

.… Din uit groep 1b een broertje heeft 
gekregen? Hij heet Idris. Allahoema Barek   
 

.… Zumra uit 1b heel netjes kan werken?  
 

.... Siham uit groep 1c heel goed is in 
kleuren?    
 

…. Aasiyah en Isra heel behulpzaam zijn?    
 

…. Juf Nazli uit groep 1c elke week een 
tekening krijgt van Elaien?    
 

…. Nasri een Iglo heeft gebouwd?     
 

…. Adam uit groep 1c naar Parijs is 
geweest?   
 

….Abdimalik uit groep 2a op Umrah is 
geweest?   
 

…. Deen grote zus is geworden?    
 

…. groep 2a is gestart met de lettertoets? Ze 
kunnen al heel veel letters benoemen ma 
sha Allah!   
 

.... Leya uit groep 2a de juffen altijd verwent 
met een kleurplaat?   
 

…. Safa en Rhina beste vriendinnen zijn?   
 

…. Umeyir en Maida uit groep 2a al goed 
kunnen lezen?    
 

….de leerlingen van 2b heel zelfstandig zijn, 
de klas heel netjes houden en elkaar graag 
helpen?   
 

….de afgelopen weken er veel zieke 
kinderen waren? Allah iechafiehom.   
 

….de leerlingen van 2b onlangs een 
lettertoets gedaan hebben en dat we al veel 
letters kennen?  
 

.... groep 3a het stappenplan van spelling 
allemaal toe kunnen passen en 0 fout 
kunnen behalen?   
 

.... ze al bijna alle letters kennen ma sha 
Allah!   
 

.... groep 3a een heel gezellig ontbijt en 
Umrafeestje heeft gehad?   

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

• Boodschap van meester Mustapha  

• Bezoek van een kinderboekenschrijfster      

• Help, onze meester is verdwaald!    

• De Nationale Voorleesdagen 
 

Boodschap van meester Mustapha 
 
Salaamoe alaikoem beste ouders en lieve kinderen,  
  
Ik bedenk me dat ik de laatste tijd veel van hetzelfde vertel. Ik vertel dan 
bijvoorbeeld dat:  
  
· We Allah moeten aanbidden  
· Allah Eén is en het recht heeft om aanbeden te worden  
· De tijd snel voorbij gaat  
· We liefde moeten hebben voor onze profeet Mohamed saw  
· We goed moeten zijn voor elkaar  
· We onze ouders moeten eren  
· We ons moeten voorbereiden op het hiernamaals  
· We hard moeten werken om het paradijs te bereiken  
· We niet naar de influisteringen van de sheitan moeten 
luisteren  
· We geduldig moeten zijn  
· Ons leven op een dag zal eindigen  
· Allah ons heeft geschapen  
· Hij ons ontelbare gunsten heeft geschonken  
· Allah ons op de dag des oordeels gaat vertellen wat we hier op aarde hebben 
gedaan  
  
En ga zo maar door….  
  
Maar nu bedenk ik me dat Allah in de koran zegt dat gelovige moslims elkaar 
steeds moeten herinneren aan bovenstaande zaken. Dus ook al zeg ik steeds 
hetzelfde, het is wel het mooiste en het belangrijkste om te vertellen en om te 
horen. Mijn hart vult zich alweer met liefde voor Allah, de islam en Zijn 
Boodschapper. Ik voel me bevoorrecht dat Allah mij heeft uitgekozen om elke dag 
van de week bezig te zijn met het verkondigen van de Boodschap waar, door de 
eeuwen heen, duizenden profeten en boodschappers mee bezig zijn geweest. 
Elhamdoullilah, ik ben een dankbaar mens!  

 

Meester Mustapha  
  
Bezoek van een 
kinderboekenschrijfster    
De schakelklas van groep 4 heeft op vrijdag 
16 december bezoek gehad van een echte 
kinderboekenschrijfster, namelijk Selma 
Noort. Selma Noort heeft een heleboel 
kinderboeken geschreven en 
onderscheidingen hiervoor gekregen. De 
leerlingen zijn enorm fan van haar 
kinderboeken. Selma Noort gaf les over hoe 
je een kinderboek maakt, ze vertelde een verhaal en las een stukje voor uit één 
van haar eigen boeken. De kinderen hebben echt  (lees)plezier gehad!     
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…. Safia uit groep 3b haar avi heeft 
gehaald?    
 

…. wij in groep 3b alle letters kennen?    
 

…. wij in groep 3b de au rap kennen?    
 

… er in groep 4a een nieuwe leerling is 
gekomen? Welkom lieve Sajra!   
 

… Selimhan uit groep 4a heel zelfstandig is? 
Allahouma bareek   
 

… Tuana super goed kan voorlezen?   
 

… Nabiha uit groep 4a goed kan 
volleyballen?  
 

.... Junaina uit groep 4b heel goed is in 
springtouwen?   
 

.... Benjamin heel behulpzaam is?   
 

.... Lina en Safira uit groep 4b mochten 
afzwemmen voor hun B diploma?   
 

.... Safira een nichtje heeft gekregen?    
 

.... Sura uit groep 4b heel creatief is?   
 

.... Adam uit groep 4b voor andere kinderen 
opkomt? Wat moedig!   
 

.... Noor en Ahmed Esad uit groep 4b in de 
wintervakantie naar Londen zijn geweest?  
  

.... Iqra uit groep 5a een broertje/zusje 
verwacht? Moge Allah haar mama bijstaan!  
 

.... Haroun en Adam A. samen naar het 
Reptielenhuis in Breda zijn geweest? Zij 
hebben beiden een slang om hun nek 
gedragen en een wandelende tak 
vastgehouden.   
 

.... Junaid uit groep 5a op umrah is geweest? 
Hij vond dit de leukste reis die hij heeft 
gemaakt! Moge Allah een ieder die dit 
verlangt deze plek laten bezoeken. Ameen!   
 

.... Azranur, Yaasmiin, Zakariya H., Majd en 
Iqra uit groep 5a de afgelopen vakantie naar 
het buitenland zijn geweest? Ze hebben 
Parijs, Turkije, Somalië, Zwitserland en 
Engeland bezocht.    
 

.... Muhammed uit groep 5b heel veel weet 
over de Tweede Wereldoorlog?   
 

…. Bilal uit groep 5b graag moppen vertelt?  
 

…. Salma A. heel erg van lezen houdt?  
 

….Hafsa el Issati uit groep 6a de Umrah 
heeft verricht? Ma sha Allah, Moge Allah het 
van je accepteren!   
 

….Adam Zarfani nieuw op onze school is 
gekomen in groep 6a? Welkom Adam!   
 

….Dina uit groep 6a vaker een hoofddoek 
draagt in de klas? Ma sha Allah!   
 

….Marwa uit groep 6a nu haar tanden heel 
goed poetst, waardoor zij minder naar de 
tandarts hoeft?   
 

….groep 6a hard oefent aan de 
spellingcategorieën, wanneer zij 's ochtends 
binnen komen?  
 
 

 

Help, onze meester is verdwaald!  
Op woensdag 11 januari hebben de groepen 5 t/m 8 genoten 
van de voorstelling 'Help, onze meester is verdwaald!' De 
voorstelling gaat over de klas van Sam en Philine die op 
schoolkamp gaan. De meester beweert een doorgewinterde 
survivalaar te zijn, maar niets is minder waar. Al bij het 
verzamelen van het hout voor een kampvuur is de meester 
verdwenen. Met nog maar 10% batterij op z’n telefoon is hij de 
weg én de klas kwijt.   
Nu moeten Sam, Philine en hun klasgenoten de weg voor de 
meester zien terug te vinden. Anders slapen ze de eerste nacht 
helemaal alleen. Gelukkig zit Sam al jaren op 
scouting en weet hij alles van survivallen in de 
natuur. Philine is afgelopen zomer naar haar opa en 
oma in Indonesië geweest en weet nu alles over 
planten, wilde dieren en hoe je samen met de 
natuur kunt leven.   
Kortom een avontuur voor de hele school onder 
leiding van Sam en Philine en een meester die ze 
terug proberen te vinden!  

  
De Nationale Voorleesdagen    
De Nationale Voorleesdagen starten op woensdag 25 januari en duren tot en met 
zaterdag 4 februari.    
Elf dagen leesplezier tijdens de Voorleesdagen  
Ieder kind wordt blij van voorlezen. Het belang van dagelijks voorlezen aan kinderen is 
inmiddels bij ons allemaal bekend. Naast het bevorderen van leesplezier, helpt het bij 
de ontwikkeling van taalgevoel en uitbreiding van de woordenschat. Door veel voor te 
lezen wek je interesse in geschreven taal en bereid je je kind voor op het toekomstige 
leren lezen. Dat vertaalt zich uiteindelijk in betere leerprestaties op school.  
Prentenboek van het Jaar 2023  
Tussen de titels uit de Prentenboek Top 10 zit één boek dat zich Prentenboek van het 
Jaar mag noemen. In 2023 is dat Maximiliaan Modderman geeft een feestje van Joukje 
Akveld en Jan Jutte. Dit boek staat centraal in de campagne en wordt in de 
kleutergroepen voorgelezen tijdens het Voorleesontbijt. 

 
 Belangrijke dagen in de komende maanden 
 

Administratie dag Woensdag 1 februari Alle leerlingen zijn vrij    

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart Alle leerlingen zijn vrij    
 

 .... Mirza uit 7b enorm veel liefde en interesse 
heeft in ons mooie geloof?   
 

…. Jamal en Sanae uit groep 6b naar Umrah 
zijn geweest? Ma sha Allah, moge Allah jullie 
Umrah accepteren en belonen!   
 

…. Dina uit groep 6b in Groningen bij haar neef 
en nicht heeft gelogeerd?   
 

…. Ayah uit groep 6b naar Slagharen is 
geweest en daar zelfs heeft overnacht?    
 

…. de leerlingen in groep 7a een echte krant 
aan het maken zijn als taalproject?    
 

…. we in groep 7a de documentaire ‘The social 
dilemma’ aan het bekijken zijn? Een 
interessante documentaire over de macht en 
gevaren van social media. Een aanrader  
 

.... het broertje van Maryama uit Canada is 
gekomen en een paar dagen heeft 
meegedraaid in de klas?   
 

.... Asma Ahmed uit 7b haar certificaat voor Juz 
4 heeft behaald?   
 

.... Israa uit 7b haar gele band bij karate heeft 
behaald?   

 

.... Mirza uit 7b enorm veel liefde en interesse 
heeft in ons mooie geloof?   
 

.... Ibrahim uit 7b veel van tekenen houdt?  
 

.... Saden uit 7b afgelopen vakantie naar 
Frankrijk, Engeland en Dubai is geweest?  
 

…. Reda, Badr en Ayoub uit groep 8a heel 
goed kunnen voetballen?    
 

…. Ez aldin uit groep 8a heel goed is met ICT? 
Als er iets met de computer is, helpt hij de juf 
altijd.    
 

…. Sukeyne uit groep 8a heel goed is in 
spelling?    
 

.... Nouh uit groep 5a nu ook bij de plusklas zit 
en dat hij een aanwinst is voor de groep? 
Welkom!   
 

…. de plusklas nu begonnen is met het 
project: de ruimte?   
 

…. de kinderen uit de plusklas ook een 3D 
model maken van ons zonnestelsel?     

 


