Den Haag, 7 december 2018
moeite doen om het veilig te houden op straat en
de buurt en andere ouders niet tot last te zijn.

Milaad un Nabie
Vrijdag 30 november jl. hadden we Milaad un
Nabie op school ter afsluiting van het thema
“Profeten”. Heel het jaar door leren we onze de
kinderen om Allah de Verhevene en Zijn geliefde
Profeet Mohammed sallallahu ‘alayhi wa sallam
lief te hebben. Daarvoor is het belangrijk om de
kinderen veel te vertellen over Allah de
Verhevene en Zijn geliefde Profeet sallallahu
‘alayhi wa sallam. Met Milaad un Nabie besteden
we hier extra aandacht aan. Hierdoor gaan we
nog meer van Allah en Zijn geliefde Profeet
houden inshaAllah. Wij doen bijvoorbeeld extra
recitaties uit de heilige Qur’an, we dragen
lofzangen voor en vertellen over het mooie
karakter en over de goede manieren van de
geliefde Profeet Mohammed sallallahu ‘alayhi wa
sallam. Moge Allah de Verhevene onze liefde
voor Hem, voor Zijn geliefde Profeet Mohammed
sallallahu ‘alayhi wa sallam en voor elkaar doen
vergroten.
Houd rekening met elkaar en met de buurt
In de ochtend laten veel
ouders hun kinderen
uitstappen uit de auto. Doe
dit wel veilig en probeer
een ander niet tot last te
zijn. Zoek een veilige plek op om de kinderen uit
te laten stappen. Stop niet midden op de weg.
Hierdoor bent u anderen tot last. Ga ook niet op
een invalideparkeerplaats of de standplaats van
de schoolbussen staan. Laten we met zijn allen

Extra cito-trainingen voor groep 8
Ook dit schooljaar zal juf Wafae
inshaAllah na de wintervakantie
beginnen met het geven van de
extra cito-training na schooltijd.
Het doel van de training is om kinderen kennis te
laten maken hoe de eindtoets is opgebouwd, de
vraagstelling en het aanleren van de strategieën.
Verder draagt het ook bij aan hun algemene
kennis.
Deze training is geheel vrijwillig en kosteloos. De
leerlingen hebben elke dinsdag en donderdag
vanaf 15.00 uur tot 15.15 uur even pauze en
daarna gaan we een uur achter elkaar oefenen
inshaAllah.
Moge Allah onze kinderen doen laten slagen in
dunya en akhira inshaAllah. Ameen.
Meld uw jonge kinderen snel aan!
Heeft u nog jonge kinderen thuis die u nog niet
heeft aangemeld op school of de voorschool?
Doe dit dan snel. We hebben de afgelopen
periode zo veel aanmeldingen gekregen dat we
kinderen vanaf 3 jaar niet meer kunnen
aannemen. Heeft u kinderen jonger dan 3 jaar,
wilt u uw kinderen bij ons op school aanmelden
en heeft u dat nog niet gedaan? Doe dat dan snel
om niet straks teleurgesteld te zijn als we uw
kind(eren) niet kunnen
aannemen.

Vaders en moeder zitten in een aparte ruimte. Er
staat dan InshaAllah soep klaar. Ook zal er dan
iemand aanwezig zijn van Zabzorg om informatie
te geven. Zabzorg is een organisatie waar wij als
school mee willen samenwerken.

Vrije dagen
Aankomende periode:

Vrij

Eerste dag

Laatste dag

Wintervakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie

Ma. 24-12
Ma. 25-02
Do. 18-04

Vr. 04-01
Vr. 01-03
Vr. 03-05

Geplande activiteiten
Aankomende periode:
Activiteit Schooldag
1e rapport groepen 1 en 2

17-12

Nationale Voorleesdagen

23-01 t/m 02-02

Tafeltjesmiddag 2

11-02 t/m 14-02

Kangoeroewedstrijd

21-03

Miraadj un Nabie

05-04

Schoolfotograaf

08-04

Koningsspelen

12-04

Cito Eindtoets groep 8

15-04 t/m 18-04

Studiedagen
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6

Ma. 04-03
Di. 05-03
Ma. 06-05
Di. 11-06

Op onderstaande data is alléén de onderbouw
(groepen 1 en 2) vrij:
* Do. 04-07-‘19
* Vr. 05-07-‘19

ZAB is er voor een ieder, jong en oud, die het
(tijdelijk) thuis niet op eigen kracht redt. Zo
bieden zij als thuiszorgorganisatie hulp en
ondersteuning gericht op opvoedondersteuning
en –begeleiding aan jeugdigen en ouders om de
zelfredzaamheid van het gezin als geheel te
vergroten.
Maar ouders kunnen ook bij hen terecht als ze als
gevolg van een beperking en/of stoornis,
bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, individuele
begeleiding, persoonlijke verzorging en/of
verpleging nodig hebben.
Voorleesexpress zoekt vrijwilligers
Als voorlezer lees je wekelijks voor aan kinderen
met een taalachterstand. Je komt 20 keer bij het
gezin thuis op een vast moment. Als voorlezer
laat je kinderen én ouders kennismaken met
interactief voorlezer, boekjes en verhalen.
Samen met het gezin kijk je hoe het voorlezen
het best past in hun thuissituatie. Je wordt
daarbij begeleid door een coördinator. Je krijgt
een training interactief voorlezen.
Coördinatoren gezocht
Als coördinator begeleid je voorlezers en hun
gezinnen. Samen met hen kijk je hoe het
voorlezen een plek kan krijgen in de thuissituatie.
Je organiseert bijeenkomsten met jouw
voorlezers en je bezoekt af en toe de gezinnen.
Voor je aan de slag gaat, krijg je een training.
Meer weten of meedoen?
www.voorleesexpress.nl
denhaag@voorleesexpress.nl
06 43395281

Koffieochtend met lekkere soep!
Vrijdag 14 december is er een koffieochtend voor
ouders van 09.00 tot 10.00 uur.

Zwemles
De gemeente vindt het belangrijk
dat iedereen kan zwemmen. Op zwemles gaan is
echter nog niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Daarom organiseert de gemeente sinds kort elke

maand een informatieavond over zwemles in
zwembad de Houtzagerij. De eerstvolgende
bijeenkomst is donderdagavond 13 december.

Nieuws uit groep 1C
Woensdag 12 december gaan we weer
inshaAllah starten met groep 1C.
Alhamdoeliellah! De nieuwe groep is tegenover
de administratie. We zijn nog op zoek naar een
vaste leerkracht voor deze groep. Voorlopig zal
juf Dauwlat de groep leiden inshaAllah.
Nieuws uit groep 7
Groep 7 heeft zich niet verveeld de afgelopen
periode. Hieronder volgt een kort overzicht met
actuele zaken en een vooruitzicht.
Afscheid Haitam
Haitam heeft helaas maar een paar weken bij ons
in de klas gezeten en zit inmiddels op een andere
school. We weten dat hij daar een goede start
heeft gemaakt en wensen hem veel plezier en
succes!
Mileubende
We hebben deelgenomen aan het landelijke
project ‘Milieuhelden’. We kregen bezoek van
twee acteurs en hebben hard gewerkt aan het
Klimaatheldenboek. Of we
worden beloond met een
uitstapje, horen we
binnenkort!
Falling Dreams
De klas heeft onlangs het Theater aan het Spui
bezocht en de voorstelling Falling Dreams
bijgewoond. Niet iedereen was enthousiast, maar
we schrijven theater zeker niet af.
Veilig met vuurwerk
Op 21 november kreeg de klas een les van een
medewerker van Bureau Halt. Abdel el Kadi

vertelde over het rechtssysteem in Nederland en
het veilig afsteken van vuurwerk in het bijzonder.
Het nieuws van gisteren
Op woensdag 12 december gaan we naar ‘Het
nieuws van gisteren’ in bibliotheek
Transvaalkwartier. De voorstelling begint om
13:15 uur en duurt drie kwartier. Heeft u zin en
tijd om mee te gaan?
Schaatsen op 19 december
Binnenkort halen we de schaatsen uit het vet
voor een bezoek aan schaatsbaan Ice Paradise
(winkelcentrum Leidsenhage). De
kosten hiervan bedragen €3,50.
De meester trakteert ons op
warme chocomel.
Museumbezoek
Op 18 februari gaan we naar het
Gemeentemuseum voor de museumles ‘De
Wondermachine – Creatief
ontwerpen voor de toekomst’.
Fietsexamen
Over enkele maanden gaan we het praktisch
verkeersexamen afleggen. Ben u benieuwd naar
de regels of wilt u de route zien? Meer info vindt
u op
https://fietsexamen.com/Den%20Haag/routes/

