
 
                                                     Den Haag, 10 mei 2019 

 

 

Welkom ramadan! 
De gezegende maand ramadan is begonnen, 
alhamdoeliellah. De ramadan is de negende 
maand van de islamitische maankalender. Het is 
de maand van inkeer, waarop tussen de dageraad 
en zonsondergang gevast wordt. Het vasten 
houdt in dat moslims op deze tijden niet eten, 
drinken, roken en dat ze zich onthouden van 
geslachtsgemeenschap. Daarnaast zijn ook liegen, 
schelden, kwaadspreken en vloeken tijdens de 
ramadan extra kwalijk. Laten we daarom allemaal 
proberen om ons gedrag in deze maand te 
verbeteren. Laten we extra lief zijn voor elkaar, 
ons geduld bewaren  en elkaars fouten vergeven. 
Moge Allah ons vasten accepteren en ons de 
kracht geven om ons gedrag te verbeteren. 

Voor onze kinderen is dit ook een bijzondere 
maand. Veel kinderen proberen ook mee te 
vasten en gaan de avonden mee naar de moskee. 
Dat is een goede zaak. Wij moeten onze kinderen 
deze zaken leren. Wel is het belangrijk dat de 
kinderen voldoende rust krijgen en uitgerust op 
school komen. Let daar alstublieft op. Laat ze 
bijvoorbeeld, als het nodig blijkt, na schooltijd 
een paar uurtjes slapen.  

We gaan in de ramadan weer allerlei leuke 
activiteiten doen met de kinderen inshaAllah. De 
voorbereidingen zijn al getroffen. Zo gaan we 24 
mei met de groepen 7 en 8 en het personeel 
gezamenlijk een iftar doen op school en met de 
kinderen van de groepen 1 tot en met 6 gaan we 
op 22 mei de moskee el Islam in de buurt 

bezoeken. De school is versierd en tijdens de 
godsdienstlessen wordt er uiteraard voldoende 
aandacht besteed aan de ramadan. Aan het einde 
van de ramadan gaan we kijken welke groep het 
mooiste is versierd. Er is een prijs voor de 
kinderen van de groepen 1 tot en met 3 en de 
voorschool en een prijs voor de kinderen van de 
groepen 4 tot en met 8.    

Bij deze wensen wij iedereen een gezegende 
maand ramadan. Moge Allah het makkelijk voor 
ons maken en onze goede daden accepteren in 
Zijn hof. 

Voedselbank 
Gedurende ramadan zullen we voedsel inzamelen 
voor de Voedselbank Haaglanden. Tijdens de 
opening van deze mooie maand heeft de 
voedselbank al kort wat verteld over hun 
organisatie aan de kinderen. Ook hebben ze voor 
elke groep kratten meegenomen die de kinderen 
kunnen vullen met voedsel.  
 
Wat mag er in het pakket? 
* Koffie / thee / suiker 
* Rijst / macaroni / spaghetti / mihoen / enz. 
* Crackers (Wasa) / ontbijtkoek / beschuit / enz. 
* Groenten / fruit / runderworstjes in blikjes of 
    potten (halal) 
* Potten jam / pindakaas / chocopasta / 
    pastasauzen / enz. 
* Kippensoep / rundersoep / bouillon in blikken 
of potten (halal) 
 
Maar andere food en non-food zijn ook welkom. 
Dinsdag 28 mei komt de voedselbank weer langs 
om de kratten met voedsel op te halen. 
 



Welkom juf Meriam 
Vanaf deze week is juf Meriam gestart in groep 
1B. Door ziekte van juf Serpil had deze groep de 
afgelopen periode geen vaste juf. Gelukkig 
hebben we juf Meriam bereid gevonden om tot 
het eind van het schooljaar deze groep te leiden. 
Moge Allah haar hiervoor belonen.  

Analyse Cito M-toetsen 
Alle groepen vanaf groep 2 hebben weer de M-
toetsen afgenomen. Dit zijn de Cito-toetsen die 
ieder jaar in het midden van het schooljaar 
worden afgenomen. Zodoende kunnen we zien of 
de kinderen zich goed ontwikkelen. De 
ontwikkelingen zijn heel mooi, mashaAllah. We 
zijn tevreden met de resultaten. Alle groepen 
laten een mooie groei zien. Op basis van de 
analyse die we hebben uitgevoerd, hebben we 
per groep gekeken waar extra aandacht nodig is. 
De juffen en de meesters hebben hier een plan 
voor gemaakt en kunnen de rest van het 
schooljaar hier samen met de kinderen verder 
aan werken. Moge Allah onze kinderen nog meer 
laten ontwikkelen en ons team in staat stellen om 
hier zo goed mogelijk bij te helpen. 

 

Vrije dagen 

 
Geplande activiteiten 

Activiteit Schooldag 

Fietsexamen groep 7 Dinsdag 14-05 

Iftar groep 7 en 8 Vrijdag 24-05 

Sportdag bovenbouw Maandag 24-06 

Sportdag onderbouw Dinsdag 25-06 

Schoolreis Woensdag 03-07 

 

Studiedagen 

Studiedag 6 Dinsdag 11-06 2019 

 

Op onderstaande data is alléén de onderbouw 
vrij: 
* Do. 04-07-‘19 
* Vr. 05-07-‘19 

 

 
 
Sportdag 
Dit jaar wordt de sportdag gehouden. 

 Voor de bovenbouw op 24 juni 2019 van 
09.00 uur t/m 15.00 uur. 

 Voor de onderbouw op 25 juni 2019 van 
09.00 uur t/m 13.00 uur. 

 
We hebben weer ouders, broers of zussen nodig 
om de dag optimaal te laten verlopen. Hiervoor 
kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw 
kind.  

Zorg ervoor dat uw zoon of dochter sportkleding 
aan heeft op de sportdag zelf. Ook is het 
belangrijk dat uw kind wat te eten en te drinken 
heeft. 

De sportdag is net als vorig jaar bij De Haagse 
Sporttuin.  

Het adres is:  

Bosboomstraat 12  
2526 VX in Den Haag 
(Schilderswijk) 

Wij gaan er met elkaar een leuke en sportieve 
dag van maken inshaAllah!  
 

 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

Hemelvaartsdag  Do. 30-05  

Ramadanvakantie Ma. 03-06 Vr. 07-06 

2e Pinksterdag Ma. 10-06  

Zomervakantie Ma. 22-07 Vr. 30-08 



 
 
Nieuws uit groep 1A 
Groep 1A heeft de afgelopen periode gewerkt 
aan het thema “lente”. De kinderen hebben een 
lentewandeling gemaakt en bloemen gekocht bij 
een bloemenkraam op de Haagse markt. Ook 
hebben ze de kinderboerderij bezocht en daar 
allerlei jonge boerderijdieren gezien en klusjes 
gedaan als voederen en borstelen. In de klas 
waren er kikkervisjes en dat vonden de kinderen 
heel interessant om naar te kijken en ze te zien 
veranderen. 

 

De komende periode is het thema “Ramadan en 
Suikerfeest”. In de klas wordt aandacht besteed 
aan allerlei woorden en begrippen die bij dit 
thema horen. En natuurlijk is het beleven van de 
vastenmaand en het Suikerfeest heel belangrijk. 
Daarom gaan de kleuters in deze periode ook 
proefvasten op de vrijdagen en zullen ze in de 
poppenhoek zich in een moskee wanen en de 
tafel dekken voor de iftar. Via deze weg wenst 
groep 1A iedereen een gezegende ramadan toe. 

 

 

Nieuws uit groep 4 
De meivakantie is voorbij, dat betekent dat wij 
weer aan de slag gaan. Groep 4A heeft het met 
de Citotoetsen goed gedaan. Ik heb uw hulp weer 
hard nodig om samen met de kinderen dit 
schooljaar goed af te kunnen ronden. Lees veel 
met uw kind en kijk het huiswerk van uw kind na 
voordat het ingeleverd wordt. Ik constateer dat 
niet al het huiswerk wordt afgemaakt. Wilt u 
daarop toezien? 

Deze periode gaat de ramadan in. De groepen 
doen mee aan welke groep de mooiste 
ramadanversiering in de klas heeft. Heeft u 
spulletjes die u kunt en wilt uitlenen, dan kunnen 
we die goed gebruiken. 

De  E-Cito-toetsen worden eind mei, begin juni 
afgenomen.  Dit betreft de onderdelen DMT en 
spelling. Bij de Drie-Minuten-Toets worden 
kinderen getest op leessnelheid. We zijn flink aan 
het oefenen op deze onderdelen. Thuis kunt u 
ook een bijdrage leveren door met uw kind te 
oefenen.  

Ook worden de rekenvaardigheden van uw kind 
op de proef gesteld en komt het onderdeel 
woordenschat aan bod. Woordenschat is erg 
belangrijk. U kunt thuis extra oefenen met het 
groene boekje dat aan uw kind is meegegeven.  

De komende periode sluiten wij het schooljaar af 
door nog flink te hameren op de tafels, zodat 
deze voor altijd geautomatiseerd zijn!  

Daarna zit het schooljaar erop. Ik kijk terug op 
een plezierig schooljaar, waarin ik de kinderen 
heb zien groeien en bloeien. Bedankt voor het 
vertrouwen en de fijne samenwerking.  

Fijne, laatste schoolweken gewenst! 

Meester Ingemar 

  

 

 

 
 
Einde nieuwsbrief, dank voor het lezen!

 


