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Wist-u-dat…
…Tayyib uit groep 1/2c eerst alleen Engels
sprak en nu heel goed Nederlands?
…de mama van Manaar uit 1/2c op bezoek is
geweest en heeft verteld over haar werk als
preventie-arts?
…de kinderen van groep 1/2c een Mexicaans
liedje kennen? Tum tum pisca tunga
…Musab uit 1/2c heel erg veel van kleien
houdt?
.... groep 2a een hele lieve stagiaire heeft? Ze
doet de Pabo en ze heet Demet.
…. wij in groep 2a een huisartsenpraktijk op
ons leerplein hebben? We zijn namelijk
begonnen met thema Gezondheid.
…. Asma uit groep 2a heel goed kan rijmen?
Ze rijmt bijvoorbeeld oranje op kastanje. Wat
knap!
.... groep 2b op 5 november het Nationaal
Schoolontbijt had?
…. de kinderen van groep 2b toen in pyjama
naar school toe mochten komen?
…. groep 2b gaat beginnen aan een nieuw
thema? Namelijk thema gezondheid!
…. Sara H. uit groep 2b al een aantal namen
kan schrijven? Wat knap, ma shaa Allah!
…. Amin, Nourdeen en Lyam uit groep 2b heel
goed kunnen voetballen?
…. Safouane uit groep 2b goed kan
puzzelen?
…. Mohammed uit groep 3a heel mooi kan
schrijven?
…. groep 3a al 19 letters kent ma sha Allah!
…. groep 3a het stappenplan van spelling
allemaal toe kunnen passen en 0 fout kunnen
behalen?
….groep 3a een heel gezellig ontbijt heeft
gehad?
…. Emir en Muhammed uit groep 4a een kat
hebben?

De boodschap van meester Mustapha

Beste ouders, lieve kinderen, salaamoe alaikoem
De islam is een religie die speciaal door Allah voor ons is uitgekozen. Tevens is
het een hele grote gunst van Allah naar ons toe:
"Vandaag dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie compleet gemaakt, Mijn
gunst aan jullie vervuld en voor jullie de Islam als jullie godsdienst
gekozen". 5:3
Het is een godsdienst welke ervoor zorgt dat je rust
hebt, dat je geloof hebt, dat je weet waarvoor je op
deze wereld leeft en vooral dat je het huidige leven
de juiste waarde weet te geven.
De profeet (sas) leert ons: Leef voor deze wereld
alsof je 100 jaar te leven hebt en leef voor het
hiernamaals als je elk moment dood kunt gaan. Het huidige leven heeft natuurlijk
een hele grote waarde, maar sommige mensen geven het meer waarde dan het
eigenlijk toekomt. Ze gaan er helemaal in op en het enige waar ze aan denken is
het dit leven.
Het huidige leven moet helemaal in het teken staan van de voorbereidingen die je
treft om je Heer te ontmoeten. Dit is een onvermijdelijke gebeurtenis die ons allen
zal treffen. Daarom is het huidige leven er. Allah zegt:
"Degene die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven
wie van jullie de beste daden verricht." 67:2
We waren er eerst niet (dood) en toen heeft Allah ons geschapen (leven) en op
aarde gezet. Na de beproevingen tijdens het dit tijdelijke leven, zullen we
wederom terugkeren (dood) naar onze Heer, waarin Hij ons gaat vertellen wat we
hier hebben gedaan. Het is van levensbelang dat we het goede doen. Het goede
is natuurlijk dat we vanuit ons geloof in Allah en het geloof in het Hiernamaals
alles op alles zetten om het paradijs te verkrijgen. Dit is een grote motivatie voor
ons, elhamdoullilah.
We werken voor ons huidige leven alsof we 100 jaar te gaan hebben en we
werken voor ons hiernamaals alsof we daar elk moment naar terug zullen keren.
We gaan naar school, we werken, proberen geld te sparen, doen ons best om
bezittingen te verkrijgen, gaan op vakantie, kijken uit naar ons pensioen. Dit zijn
allemaal goede zaken waar we zeer veel beloningen voor zullen krijgen.
Maar we mogen ons einde absoluut niet vergeten: verricht het gebed op tijd,
probeer vrijwillige gebeden in het laatste uur van de nacht uit te voeren,
maak douaa, geef de arme mensen iets van wat Allah jou heeft gegeven, wees
vriendelijk voor de mensen om je heen, gedenk Allah, spreek de salawaat uit over
onze geliefde profeet en wees een goed mens.

…. vijf kinderen uit groep 4a op voetbal zitten?
…. groep 4a al een sadaqa potje heeft en al is
begonnen met het inzamelen van geld voor
een goed doel?
.... Israa uit groep 4b haar B-zwemdiploma
heeft gehaadl? Gefeliciteerd!
.... groep 4b in de bus altijd een spel speelt wie
het langst stil kan zitten?

Dit laatste in combinatie met het werken voor het huidige leven, zal je het echte
geluk bezorgen in sha Allah. Het geluk dat je dicht tot Allah bent, waarbij Hij
tevreden over jou zal zijn, in sha Allah!!
Meester Mustapha

.... Safouane uit groep 5a zijn BOUW! diploma
heeft behaald? Goed gedaan Safouane.

Het vrijdaggebed

.... M’hamads moeder uit groep 5a gezorgd
heeft voor de gekookte eieren? Bedankt, de
leerlingen hebben genoten!

Zondag 31 oktober is de wintertijd ingegaan
en afgelopen vrijdag zijn we gestart met het
vrijdaggebed op school. Dit initiatief dient om
de identiteit van onze kinderen te versterken
en zorg te dragen voor de voorbereiding op
het voortgezet onderwijs en hun verdere
leven als vrome moslims. Daarnaast zijn wij
ervan overtuigd dat de kinderen zich de toegevoegde waarde van het
vrijdaggebed hierdoor gaan realiseren en daardoor praktiseren, in sha Allah. De
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen deelnemen aan het vrijdaggebed.
Vanwege de aangescherpte maatregelen mogen ouders helaas niet aansluiten bij
het vrijdaggebed.

.... Adam Bousfia’s moeder uit groep 5a juf
Nuran heeft geholpen met het klaarmaken van
het Nationaal Schoolontbijt? Dank je wel!
.... we in groep 5a bezig zijn met het thema:
Eskimo’s? We hebben hele interessante
woorden geleerd zoals: Inuktitut, Inuït,
vastvriezen en wak.
.... Teymin uit groep 5b binnenkort een
broertje of zusje verwacht?
…. meester Wadie in groep 5b werkt op
donderdag en vrijdag?

Het vrijdaggebed vindt plaats in het speellokaal van 12.15 tot uiterlijk 12.45 uur.

…. Ayah uit groep 5b thuis heel goed oefent
met de tafels 1 t/m 10?

Werkgroep vrijdaggebed

…. groep 5b een challenge aangaat waarbij we
de hele les non-verbaal zullen communiceren?
…. er 10 kinderen zijn uit groep 5b die zullen
deelnemen aan het
vrijdaggebed? Ma sha Allah!
….Serdar uit groep 6b altijd keurig als
eerste klaar zit voor elke les?
….Saden uit groep 6b lange dagen maakt,
omdat zij met de bus komt?
….Ibrahim uit groep 6b heel beleefd en
respectvol communiceert?
….groep 6b werkstukken aan het maken is?
…. Hanoon, Zahra en Nisrine uit groep 7a mee
hebben gedaan aan de
voorleeswedstrijd? Superknap, Ma sha Allah!
…. Ayoub uit groep 7a binnenkort
een kickboxwedstrijd heeft! Zet 'm op!

De koffieochtend
Beste ouders/verzorgers, assalamoe aleikum,
Na een lange tijd was het eindelijk weer
mogelijk om een Koffieochtend te
organiseren. Afgelopen woensdag 27
oktober hebben we na ruim anderhalf jaar
weer ouderwets gezellig kunnen genieten
van een lekker ontbijtje en een heerlijke kop
koffie/thee. Wij waren zeer tevreden met de
opkomst. In sha Allah kunnen en mogen we
de koffieochtenden maandelijks organiseren. Alle moeders zijn welkom op elke
1ste woensdag van de maand in sha Allah.
Oudercommissie
Volg ons op:

…. groep 7a op 5 november het Nationaal
Schoolontbijt had en in pyjama naar school
mocht komen?
…. Fatima, Memoena en Salaheddine uit
groep 7b mee hebben gedaan aan de
voorleeswedstrijd? Salaheddine heeft zelfs
gewonnen! Ma sha Allah.
…. Reda en Shuayb uit groep 7b tegen elkaar
moesten voetballen in de herfstvakantie?
…. Zakariya E een ander kapsel heeft? Wat
staat het hem goed!
…. Zakaria B uit groep 7b een voetbaltraining
heeft gehad van 4 uur lang? Dat doet de juf
hem niet na!
…. Moesa uit groep 7b naar een car event is
geweest in de herfstvakantie?
…. Tugce uit groep 7b binnenkort een Britse
korthaar krijgt?
… Rayan en Khairia uit groep 8b AVI-uit zijn?
… groep 8b een heel gezellig schoolontbijt
heeft gehad?
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Alle leerlingen zijn vrij

Vervolg wist-u dat…
....de bijles in de groepen 8 is gestart?
….Safiya en Hiba uit groep 8C heel goed kunnen kickboksen?
….Israe uit groep 8C altijd haar huiswerk keurig op orde heeft?
….de juffen van groep 8C zeer tevreden zijn over de klassendienst? De kinderen helpen de juffen
heel goed. Ook na schooltijd.
….juf Yasemin stage loopt in groep 8C? Wij heel blij dat zij er op de woensdag, donderdag en
vrijdag is.

… juf Hatice en juf Huriye in hetzelfde jaar zijn
begonnen met werken op de Ikra? Namelijk in
het schooljaar 2012-2013.
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