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Wist-u-dat… 
 
…. groep 1a een nieuwe letter heeft 
geleerd? De letter 'g'.  
 
…. dat groep 1a een nieuwe stagiaire heeft? 
Welkom juf Youssra!  
 
…. groep 1a heel veel van knutselen houdt?  
 
…. groep 1a een barcode, de letter g en 
herfstblaadjes geknutseld heeft? 
 
.... Bakr uit groep 1b heel veel mooie 
tekeningen maakt de laatste tijd?   
 
…. Sara uit groep 1b erg goed kan 
puzzelen? Ze heeft goed geholpen met het 
opruimen van de puzzelkast!  
 
…. we er een leerling bij hebben gekregen in 
groep 1b? Welkom Mehmet!   
 
.... Amira uit 1b al kan veterstrikken? Ma sha 
Allah!   
 
…. wij de letters d, n, g en s hebben 
geleerd?   
 
…. we begonnen zijn met de weektaken? Dit 
gaat al goed.   
 
….Uwaybah en Noor uit groep 2b allebei 
grote zus zijn geworden? Beide hebben een 
broertje gekregen, gefeliciteerd!  
 
….Jennah uit groep 2b verhuisd is? Veel 
geluk in jullie woning!  
 
…. we al 3 letters kennen? De D, N en de G.   
 
…. de kinderen uit groep 2b ook bezig zijn 
met de getallenrij tot 20?  
 
…. we een herfsttafel in de klas hebben? En 
dat we het erg gezellig vinden als de juf de 
openhaard aan heeft staan? 
 
…. Ilyas uit groep 4b een lief konijntje heeft?  
 
…. Lina uit groep 4b op turnen zit? Ze is er 
heel goed in!  
 
…. Talya uit groep 4b een zusje heeft 
gekregen?  
 
…. Adam uit groep 4b mocht afzwemmen 
voor zijn C diploma?   
 
…. Ahmed uit groep 4b is verhuisd en nu 
een trampoline in zijn tuin heeft? 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
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 Gratis schoolmelk op school! 

 Een uitje met de schakelklas    

 Plusklas   

 Rots & Water   
 
Meester Mustapha 
 
Beste ouders, lieve kinderen, salaamoe alaikoem 
Het nieuwe schooljaar is alweer enkele weken bezig en we gaan elhamdoullilah 
alweer richting de herfstvakantie. De kinderen zien er elhamdoullilah allemaal weer 
heel mooi uit. We genieten echt van ze. Ook wanneer ik ze les geef, dan zie ik dat 
ze met veel interesse meedoen. We zien dat ze vanuit hun natuurlijke aanleg, fitra, 
het heel mooi en ook rustgevend vinden om de meest prachtige verhalen te horen 
over Allah en Zijn Boodschapper saw . De Boodschapper van Allah saw is 
natuurlijk ons voorbeeld in alles. In zijn saw aanbidding en vooral in hoe saw 
omging met de mensen om hem saw heen. Hij saw was aardig, eerlijk, 
verdraagzaam, eervol en nog veel meer van zulke nobele karaktereigenschappen. 
De profeet saw heeft in een overlevering gezegd: 
"Ik ben gestuurd om het goede gedrag te perfectioneren." Hij saw is gestuurd om 
het goede gedrag te perfectioneren, om te laten hoe we met elkaar moeten 
omgaan en hoe we moeten omgaan met hetgeen Allah heeft geboden en wat Hij 
heeft verboden. Zulke zaken zijn heel belangrijk. Onze kinderen moeten hun 
goede karaktereigenschappen verder uitbouwen. Daar moeten wij, de ouders en 
de docenten, hen in stimuleren en vooral het goede voorbeeld geven. Dit in 
navolging van onze geliefde profeet Mohamed saw.  
De profeet saw is ook gestuurd als barmhartigheid voor de werelden. Hij saw is 
barmhartig tegenover mensen, dieren, vogels en alles wat leeft. Wat een man is hij 
saw toch. Wat bijzonder is het dat hij saw onze profeet is, ons voorbeeld! Hij saw 
is ons alles, wij houden van hem en volgen zijn goede voorbeeld. Vooral de manier 
hoe hij saw met zijn medemensen omging, is perfect geweest. Mensen hielden en 
houden tot op de dag van vandaag van hem.  
 
Laten we de profeet Mohamed saw als voorbeeld nemen en Allah vragen dat Hij 
ons in staat stelt om de profeet saw te volgen in zijn aanbidding en zijn goede 
gedrag. Ameen!!! 
 

Meester Mustapha 
 
Gratis schoolmelk op school!  
 
Onlangs hebben wij u via Social Schools een informatiebrief 
toegestuurd over gratis schoolmelk op school. In deze brief ziet 
u een tabel met wat er in welke week wordt aangeboden: melk, 
karnemelk en/of yoghurt.  
Vanaf 7 november 2022 gaat dit van start voor gedurende 20 weken. De zuivel zal 
op twee vaste dagen worden uitgedeeld. Welke dagen dit zijn, zal u te zijner tijd 
van ons te horen krijgen. Wel willen wij u alvast vragen om uw kind(eren) van een 
eigen drinkbeker te voorzien in de weken dat er melk/karnemelk wordt uitgedeeld. 
Op deze dagen hoeft u geen drinken mee te geven aan uw kind(eren).  In de 
weken dat er yoghurt wordt uitgegeven zou u een eigen kommetje en lepel mee 
kunnen geven.   

 

Bedankt alvast voor uw medewerking en wij bedanken FrieslandCampina voor het 
initiatief. Ieder kind verdient een gezonde keuze! 
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 …. de leerlingen uit groep 4b hebben 
geleerd wat Prinsjesdag is?  
 
…. er een nieuwe jongen in groep 4b zit? 
Welkom, lieve Abdellah! 
 
.... Mikail, Ismail en Ibtisaam uit groep 5b 
hun zwemdiploma hebben behaald?  
 
.... Rayan uit groep 5b heel veel weet over 
de Melkweg?  
 
…. Muhammed uit groep 5b heel goed kan 
knutselen? 
 
…. Ahmed uit groep 6b een kitten heeft 
gekregen?  
 
…. Dina uit groep 6b heel goed kan 
tekenen?  
 
…. groep 6b gaat starten met de 
boekbesprekingen?  
 
…. groep 6b werkt aan de sociale 
vaardigheden in de klas?  
 
…. groep 6b de afgelopen week 2 
voorleesouders heeft gehad in de klas? 
 
…. Badr uit groep 8a heel goed kan 
verspringen?  
 
…. Sharif uit groep 8a heel behulpzaam is?  
 
…. Orhan uit groep 8a heel goed dingen kan 
ordenen?   
 
…. de groepen 8 binnenkort weer een 
proefcito gaan maken?  
 
…. we in groep 8a een grote zelfgemaakte 
wereldkaart hebben? Bedankt juf Dounya! 
 
 
 
 

Een uitje met de schakelklas  
 
Vrijdag 30 september zijn we met de schakelklas van groep 2b naar het 
winkelcentrum geweest. We zijn volop bezig met thema Winkel en wat is nou 
leuker om alles wat we hebben geleerd in het echt te zien. We hebben het uitladen 
van de vrachtwagen gezien en we kregen een rondleiding in het magazijn van een 
supermarkt. Wat was dat leuk!  
Juf Hayat 

  

Plusklas 
 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen, dat wij dit schooljaar zullen starten 
met een plusklas. In shaa Allah zal de eerste les starten op dinsdag 1 november.  
Om de kinderen te selecteren maken we o.a. gebruik van DHH (Digitaal 
handelingsprotocol begaafdheid). Dit is een online toolkit voor het herkennen en 
begeleiden van begaafde leerlingen in groep 1 tot en met groep 8.   
In de plusklas worden de leerlingen middels projecten niet alleen maar extra 
cognitief uitgedaagd, maar worden er ook vaardigheden aangeleerd die ze tijdens 
de reguliere lessen en daarbuiten kunnen toepassen. Wij zullen de volgende 
vaardigheden extra aandacht geven: Leren leren, leren nadenken, zelfinzicht, 
samen leren, plannen, doorzettingsvermogen, analyseren, evalueren en creëren.  
Ons eerste project is een ICT-project. De kinderen zullen met meester Ayyoub, juf 
Malika en juf Elif gaan designen! Wat ze precies gaan maken, verklappen we nog 
even niet. Aan het eind van ieder project zal er een presentatie plaatsvinden.  U 
wordt tijdig geïnformeerd over de exacte datum en het tijdstip.  
Wij kijken ernaar uit om te kunnen starten en er een spetterend jaar van te maken.   

 
 

 

                    Belangrijke dagen in de komende maanden 

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober Alle leerlingen zijn vrij 

Studiedag & administratiedag 
17 en18 
november 

Alle leerlingen zijn vrij 
 

Rots & Water 
 
Rots en Water is een weerbaarheidstraining 
voor kinderen en jongeren. Rots staat voor 
kracht en onverzettelijkheid, is naar binnen 
gericht en betekent niks aantrekken van de 
ander: weten waar je voor staat en dat ook 
doen. Water staat voor vriendschap, respect 
en communicatie, is naar buiten gericht en 
betekent samenwerken met andere mensen: 
soepel in de stroom van het leven meegaan. 
Deze training heeft een breed pedagogisch 
perspectief, die samen gaat met de 
ontwikkeling van positieve mentale en 
sociale vaardigheden.Na de herfstvakantie 
ga ik in de middenbouw starten met de 
training voor kinderen van 7t/m 10jaar. In de 
10cursuslessen (die na schooltijd gegeven 
zullen worden) leren kinderen met behulp 
van veel fysieke oefeningen, mentale en 
sociale vaardigheden die hun weerbaarheid, 
maar ook zelfvertrouwen en assertiviteit 
vergroten. De cursus is vooral geschikt voor 
kinderen die nog niet zo stevig in hun 
schoenen staan. Volgend jaar zal de 
bovenbouw aan de beurt komen, in 
sha’Allah!  
 
Juf Namia Rots & Watertrainer 
 


