
Nieuwsbrief juli 2020 

Het schooljaar 2019-2020 loopt ten einde. Het was een bijzonder jaar waarin wel is gebleken dat 

onderwijs en leerkrachten heel flexibel is/zijn. Het digitaal onderwijs heeft in een hele korte tijd grote 

ontwikkelingen gemaakt. We zijn trots dat we met z’n allen het onderwijs vorm hebben kunnen 

geven in deze bijzondere tijd. Ook uw bijdrage is van groot belang geweest. Er was echt sprake van 

educatief partnerschap. We hebben het samen met u voor elkaar gekregen!!! 

Wij als school zijn weer druk bezig geweest om het onderwijs voor volgend schooljaar vorm te geven. 

In deze nieuwsbrief vindt u de formatie en het vakantierooster voor schooljaar 2020 – 2021, afscheid 

personeel en introductie nieuw personeel. 

Zoals elk jaar zijn er collega’s die gaan voor een nieuwe uitdaging en collega’s die ons team komen 

versterken. 

De collega’s die afscheid van ons gaan nemen zijn: 

Meester Nihat, na jarenlang onze gastheer te zijn geweest is de tijd gekomen dat hij ons gaat 

verlaten. Voor ons was het in het begin ondenkbaar dat wij zonder meester Nihat door konden gaan. 

Alhamdoullah laat hij een goede opvolger achter, meester Mohammed. Wij wensen meester Nihat 

het allerbeste en bedanken hem voor zijn inzet en bijdrage! 

Juf Semihanur, verlaat Risala, maar gelukkig niet Sipor. Zij zal het team van de nieuwe school in 

Schiebroek, Isra, gaan versterken. Wij zullen haar erg missen. Voor Isra is zij zeker een aanwinst. Wij 

wensen haar daar heel veel succes! 

Juf Hayat, is dit jaar juf Tansu komen vervangen en al snel heeft zij haar plekje binnen ons team 

veroverd. Na de zomervakantie zal juf Tansu weer terugkomen en wij konden juf Hayat niet zo maar 

laten gaan. Daarom zal juf Hayat ook het team van Isra gaan versterken. Wij wensen haar daar heel 

veel succes! 

Juf Jenny, heeft zich afgelopen jaren ingezet om het kleuteronderwijs vorm te geven. Wij nemen van 

haar afscheid en wensen haar veel succes met haar nieuwe uitdaging. 

Juf Yousra, is afgelopen jaar haar wederhelft tegengekomen en zal gaan trouwen. Dit is natuurlijk 

mooi nieuws en wij feliciteren haar met haar aankomend huwelijk. Helaas voor ons zal zij na haar 

trouwen verhuizen naar het buitenland, waardoor ze afscheid neemt van onze school. Moge Allah 

haar huwelijk zegenen en dat ze in shaa Allah snel zal wennen aan haar nieuwe woonplaats. 

Juf Hafida, zal na 19 jaar haar langgekoesterde droom achterna. Dit jaar was ze al 2 dagen werkzaam 

op Avicenna en volgend schooljaar zal zij volledig gaan werken bij Avicenna. Juf Hafida’s inzet binnen 

Sipor is groot. Ze dacht altijd mee om het onderwijs te verbeteren. Ze heeft op verschillende locaties, 

in verschillende bouwen en vanuit verschillende functies hier vorm aan gegeven. Wij vertrouwen 

erop dat haar betrokkenheid ook op Avicenna van groot belang zal zijn voor de kinderen van Risala. 

Zij kan mede vorm geven aan de doorgaande lijn tussen Risala en Avicenna. 

 



Zwangerschap en geboorte nieuws 

• Juf Tansu is op 28 december bevallen van een zoon, Yusuf 

• Juf Nafiesa is op 23 januari bevallen van een zoon, Zinedine Idris  

• Juf Betül ip op 15 april bevallen van een zoon, Ömer 

• Juf Aysegül is op 16 april bevallen van een zoon, Harum Selim 

Iedereen gefeliciteerd met de geboorte van hun zoon. 

 

Ook zijn er weer collega’s in blijde verwachting:  

Juf Nassira, Juf Rahma, Juf Ikram en Juf Havva 

Wij wensen hun een fijne zwangerschap toe. 

 

De nieuwe collega’s die ons team komen versterken stellen zich hieronder voor: 

Asalaamoe 3alaikoem,  

Ik ben Youssef Akechar en volgend schooljaar in sha Allah meester van groep 7C. Ik ben getrouwd en 

heb een prachtig dochtertje al hamdoelilah.  Ik ben momenteel werkzaam als docent economie op 

een mbo-school. Daarvoor was ik werkzaam als accountant, maar al snel kwam ik erachter dat mijn 

hart in het onderwijs ligt. Ik heb de afgelopen jaren dan ook erg genoten van het lesgeven op het 

mbo. Ik kijk er erg naar uit om deze nieuwe doelgroep les te geven.  In sha Allah zien we elkaar 

volgend schooljaar! Wa salaamoe 3alaikoem 

     

 

Hoi allemaal, Ik ben juf Aylin.  

Aankomend schooljaar ga ik lesgeven in de groepen 2C op de woensdagen en 1B op de 

vrijdagen. Ook zal ik op de woensdagen werkzaam zijn als RT’er. Voorheen heb ik lesgegeven 

in het middelbaar onderwijs, maar het basisonderwijs spreekt mij toch meer aan en daarom 

maak ik deze switch. Ik kijk uit naar een super leuk schooljaar en ik kan niet wachten om 

jullie te leren kennen! Ik wens jullie alvast een hele fijne vakantie toe en tot gauw!  

 

Salaam wa alaikoem  beste ouders, collega's, 
 
Mijn naam is Farida Akbar en woon in Rotterdam.  Ik heb 2 jaar als NT2 docent gewerkt bij diverse 
bedrijven. Momenteel ben ik werkzaam op een islamitische basisschool in Den Haag. Daar sta ik 
voor  groep  1 in de klas. Na 2 jaar lang heen en weer gereden ( file file file) te hebben voor mijn werk 
is het tijd dat ik  dichter bij huis  ga werken.  Mijn enthousiasme , positiviteit, vaardigheden en 
talenten  voor het onderwijs mag ik  bij  Risala voortzetten.   
Mijn hobby's zijn: genieten van mijn kinderen en op vakantie gaan. Ik laat het schrijven hierbij en 
wens jullie alvast een fijne en veilige vakantie toe. En Insha Allah zie ik jullie allemaal in het nieuwe 
schooljaar.          Wassalaam Farida 
 
 



Salamoe alaikoem, 
 
Mijn naam is Ilham Ben Tayeb, 27 jaar oud en woonachtig in Schiedam. Ik heb ruim 10 jaar gewerkt 
binnen de gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Inshaa Allaah zal ik na de zomervakantie starten binnen 
de school en het team versterken. Ik zal voor groep 6 komen te staan. Ik heb er enorm veel zin in en 
kijk er naar uit! " 
Met vriendelijke groet,  
Ilham Ben Tayeb 
 

Met trots kan ik mededelen dat ik na de zomervakantie deel mag nemen aan het team op IBS Risala. 

Mijn naam is Hayat Benhida en ik word de nieuwe leerkracht in de groepen 6 en 8. Ik ben enorm 

gemotiveerd om me 100 procent voor deze kinderen in te zetten. Mijn droom als klein meisje was 

altijd om leerkracht te worden. Niks stond me in de weg om dit pad te bewandelen tot mijn 

eindstreep. Uiteraard zitten er veel kuilen op het pad en loopt het pad niet altijd even recht als 

gehoopt. Maar met de wil van Allah, kun je altijd de eindstreep bereiken. Zo ook is dit de boodschap 

die ik aan mijn leerlingen meegeef. Als je een doel voor ogen hebt, kun je die altijd behalen! 

 

Selaam oelaikoem lieve ouders,                                                                       

 Mijn naam is Ilona Mehaney, 32 jaar oud en heb 3 kinderen. In het nieuwe 

schooljaar begin ik met mijn nieuwe baan bij IBS Risala. Ik kijk er naar uit om uw 

kinderen te begeleiden en ze daarbij te zien ontwikkelen! Voor vragen staat mijn 

deur altijd open. Alvast een fijne vakantie toegewenst. Stay safe! 

 

Beste kinderen, ouders en collega’s,  

Bij deze stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Charissa Levai. Ik ben 38 jaar en woon in 

Hoogvliet. Momenteel ben ik werkzaam als schakelklas leerkracht op een islamitische basisschool in 

Gouda. In mijn vrije tijd kook ik graag gerechten uit alle windstreken, fotografeer graag en houd van 

reizen. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op Risala te vinden als juf van groep 2C. Binnenkort kom ik 

alvast even langs om kennis te maken met de school en wellicht zien jullie mij rondlopen. 

Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten en om de leerlingen veel te mogen leren. Hebben 

jullie vragen, wil je iets weten of gewoon even gedag zeggen? In het nieuwe schooljaar ben ik op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te vinden in groep 2C. Voor nu wens ik jullie een fijne zomer 

toe en tot ziens in het nieuwe schooljaar. 

Met vriendelijke groet, 

Charissa 

 

 

As-salamu alaykum, 

Ik ben Rabia Hatun Güldane. Volgend schooljaar sta ik voor groep 4. Ik heb er heel 

erg zin om bij Risala te werken. Ik verheug me om met iedereen kennis te maken. 

InsALLAH tot snel.  



Dagprogrammering 

Komende periode kunt u weer uw kind inschrijven voor de Dagprogrammering. Dit kunt u doen via 

het programma van Jibbie. Wij zullen op dinsdag 1 september gelijk met de dagprogrammering 

starten. 

 

Corona Protocol 

Momenteel geldt het protocol voor de corona maatregelen. Dit protocol blijft tot nader orde na de 

zomervakantie ook gehandhaafd. Wij moeten de richtlijnen volgen die vanuit de overheid worden 

opgesteld. Dat betekent dat na de vakantie de leerlingen via verschillende ingangen naar binnen 

gaan en dat de ouders het gebouw niet mogen betreden. 

Indien u op vakantie naar het buitenland gaat waar momenteel nog een code oranje of rood geldt is 

het belangrijk dat u rekening houdt met de twee weken quarantaine. U kunt er ook voor kiezen om u 

bij terugkomst te laten testen. Wij vragen u de richtlijnen op te volgen om te voorkomen dat er 

onbedoeld iemand besmet raakt. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen gezond blijft. 

 

Bezetting 

Groep Leerkracht 1 Leerkracht 2 

1A Charin  

1B Farida Aylin 

1C Christel Ilona 

2A Fadoua  Ilona 

2B Hermien  

2C Charissa Aylin 

   

3A Nafiesa Saloua 

3B Naoual  Sahila 

3C Emine Y. Türkan 

4A Hanan Wafae 

4B Nassira Rabia 

4C Sila  Wafae 

   

5A Rabiah Rachida 

5B Betul k. Saloua 

5C Rosita  

6A Selma Hayat 

6B Margaret Emine K. 

6C Ilham Remie 

   

7A Bouchra Rajae 

7B Ibrahim  

7C Youssef Rajae 

8A Ikram Hayat 

8B Hanane  

 



 

Doorstroom van de groepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Vakantierooster 

 
 
2020 - 2021  

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN:     

      

Studiedag   Maandag 31 augustus 2020   1 dag 

      

SIPOR-studiedag   maandag 5 oktober 2020   1 dag 

       

Herfstvakantie    maandag 19 oktober 2020 vrijdag 23 oktober 2020 1 week 

        

Studiedagen   Woensdag 11 november 2020  Donderdag 12 november 2 dagen 

       

Studiedag   Woensdag 9 december 2020   1 dag 

        

Wintervakantie   maandag 21 december 2020 vrijdag 1 januari 2021 2 weken 

       

 2019-2020 
Huidige groep 

  
2020-2021 
Nieuwe groep 

 

  1A Charin 

    1B Farida/ Aylin 

    1C Christel/Ilona  

1C Christel 2A Fadoua/ Ilona 

1B Jenny 2B Hermien 

1A Charin 2C Charissa/ Aylin 

  Gehusseld 3A Nafiesa/ Saloua 

  Gehusseld 3B Naoual/ Sahila 

  Gehusseld 3C Emine Y/Türkan 

  Gehusseld 4A Hanan / Wafae 

  Gehusseld 4B Nassira/ Rabia G     

  Gehusseld 4C Sila/ Wafae 

4C Sila 5A Rabiah/ Rachida 

4B Saloua/ Hanan 5B Betül K./ Saloua 

4A Wafae/ Nisrine 5C Rosita 

5C Rosita 6A Selma/ Hayat 

5A Rabiah/ Rachida 6B Emine K./ Margaret 

5B Betul 6C Ilham/ Remie 

6B Nassira/Remie 7A Bouchra/ Rajae 

6C Emine/Margaret 7B Ibrahim 

6A Selma 7C Youssef/ Rajae 

7A Rajae/Bouchra 8A Ikram Ab/ Hayat 

7B Ibrahim 8B Hanane 



Studiemiddag   Dinsdag 12 januari 2021   1/2 dag 

       

Studiedag   Donderdag 4 februari 2021   1 dag 

       

Voorjaarsvakantie   maandag 22 februari 2021 vrijdag 26 februari 2021 1 week 

      

Studiedagmiddag   Donderdag 11 maart 2021   1/2 dag 

      

Schoolvrije dag   Vrijdag 12 maart 2021   1 dag 

      

Goede vrijdag   vrijdag 2 april 2021   1 dag 

       

2de paasdag    maandag 05 april 2021   1 dag 

Start Ramadan  dinsdag 13 april 2021     

Koningsdag   dinsdag 27 april 2021   1 dag 

       

Meivakantie   maandag 3 mei 2021 vrijdag 14 mei 2021 2 weken 

Ied-ul-Fitr    donderdag 13 mei 2021     

Pinksteren   maandag 24 mei 2021   1 dag 

          

Studiedagmiddag   Maandag 31 mei 2021   1/2 dag 

      

Schoolvrije dagen   Donderdag 1 juli 2021  Vrijdag 2 juli 2021 2 dagen 

      

School vrije dagen   Donderdag 15 juli 2021 Vrijdag 16 juli 2021 2 dagen 

       

Zomervakantie   maandag 19 juli 2021 vrijdag 27 augustus 2021 6 weken 

  Ied ul Adha   dinsdag 20 juli 2021 

 

 

 


