
 
                                                Den Haag, 10 januari 2020 

 

 
 
Het nieuwe kalenderjaar is inmiddels weer begonnen. 
We zijn Allah dankbaar voor alle gunsten die hij ons 
heeft gegeven en vragen Hem ons en iedereen te 
blijven begunstigen, ook in het jaar 2020. 
Alhamdoeliellah. 

We zijn al weer ruim vier maanden verder in het 
schooljaar 2019-2020. We hebben wat wisselingen 
gehad met personeel, maar gelukkig zijn alle groepen 
weer goed bezet, alhamdoeliellah!  

Cito M-toetsen 
Binnenkort starten voor de kinderen van de groepen 3 
tot en met 8 de Cito M-toetsen (‘M’ staat voor 
‘Midden’ daar deze toetsen in het midden van het 
jaar worden afgenomen). Het is belangrijk dat uw kind 
goed uitgerust is en zich goed kan concentreren. 
Daarom willen we vragen om in deze periode er extra 
op te letten dat uw kind op tijd naar bed gaat en u 
hem/haar uitgerust, op tijd en met een goed ontbijt 
naar school stuurt. Moge Allah de school, onze 
kinderen, hun ouders/verzorgers, de juffen en 
meesters en alle andere betrokkenen blijven zegenen 
en belonen voor hun moeite en inspanningen.  

Welkom juffen Brigitta, Fatima en juf Ebru 
Deze week zijn 3 juffen bij ons op school begonnen. 
Juf Brigitta is de juf van groep 5A, juf Fatima is de RT-
er (Remedial Teacher) en juf Ebru valt elke woensdag 
in in groep 3B en donderdag en vrijdag in groep 1C.  
 
Wij zijn heel erg blij met hun versterking aan het team 
en heten alle juffen van harte welkom op onze school. 
Moge Allah alle juffen en meesters belonen voor het 
goede werk dat ze verrichten. Ameen. 
 
 

KIJK Rapporten groepen 1 en 2 
Alle kinderen van de groepen 1 en 2 die langer dan 3 
maanden op school zitten krijgen 10 februari hun 
KIJK-rapport. Binnenkort krijgt u de uitnodiging van de 
leerkracht van uw kind uit groep 1 en 2 om de 
voortgang van uw kind(eren) te bespreken. 
  
Staking 29 en 30 januari 
Zoals u wellicht in het nieuws heeft vernomen, is er 
eind januari een 2-daagse landelijke staking 
aangekondigd voor personeel in het basis- en 
voortgezet onderwijs. 
  
De staking is voor een eerlijk salaris en minder 
werkdruk voor het personeel. Wij begrijpen dit en 
geven het personeel de mogelijkheid om te staken. De 
kinderen van de groepen 1 en 2 zijn 29,30 en 31 
januari vrij in verband met de KIJK-registratie. De 
kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen vrij op 
donderdag 30 en vrijdag 31 januari in verband met de 
landelijke staking. 
  
Wij begrijpen echter ook dat het kort dag is voor 
ouders die werken om opvang voor hun kind(eren) te 
regelen. Het is daarom mogelijk om uw kind(eren) van 
de groepen 3 tot en met 8 naar school te brengen. Wij 
zullen deze kinderen dan opvangen tijdens de 
gebruikelijke schooltijden.  
  
We rekenen op uw begrip en wensen ons personeel 
dat gaat staken veel succes toe. 
 
Extra Cito-trainingen voor groep 8 
Ook dit schooljaar is juf Wafae na de wintervakantie 
begonnen met het geven van de extra cito-training na 
schooltijd aan haar leerlingen.  
  

 



 
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.  
 

 

Vrije dagen aankomende periode: 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

Staking Do. 30-01 Vr. 31-01  
Voorjaarsvakantie Ma. 24-02 Vr. 28-02 
Studiedag 3 Ma 02-03  
Goede vrijdag Vr. 10-04  
2e Paasdag Ma. 13-04  
Studiedag 4 Di. 14-04  
Meivakantie Ma. 27-04 Vr. 08-04 

 
Geplande activiteiten aankomende periode: 

 

Activiteit Schooldag 

Nationale voorleesdagen 
22-01-2020 t/m  
01-02-2020 

Week van de 
Tafeltjesmiddagen 2 

09-03-2020 t/m  
19-03-2020 

Kangoeroewedstrijd  19-03-2020 
Miraadj un Nabie 27-03-2020 
 
Extra vrije dagen alleen voor de groepen 1 en 2: 
* Wo. 29-01-‘20 
* Do. 30-01-‘20 *  
* Vr. 31-01-‘20  
 
 

 

 

 
 

Nationale Voorleesdagen 
Ook dit jaar doen we weer mee met de Nationale 
Voorleesdagen. De leerlingen van groep 8 gaan 
voorlezen in de andere groepen en de wijkagent komt 
langs om voor te lezen. Ouders kunnen natuurlijk ook 
meedoen. Als u wilt voorlezen in de klas van uw 
kind(eren) dan kunt u contact opnemen met de 
groepsleerkracht.  
 

 
 

Nieuws uit groep 2A 
In groep 2A zijn wij net 
begonnen met thema Kunst. Wij 
hebben een prachtig 
museumwinkeltje waarin de 
klas deze week kunstwerken 
gaat verkopen. Zo leren de 
kinderen al een beetje meer 
over geld en betalen.  

 
Ook gaan wij met vormen en kleuren aan de slag. En 
verder gaan wij heel veel leren en ontdekken over 
kunst en creatief zijn. 
 
In het eerste kwartaal van het schooljaar heeft groep 
2A ook veel andere leuke thema’s gehad. Wij hebben 
met thema Verkeer een heuse verkeersgang. Thema 
herfst was ook een hele belevenis met een 
herfstwandeling, een bos in de klas en het maken van 
jam met bosvruchten!     
 

 

 
We hebben hele mooie paddenstoelen in de klas 
gekweekt.  
 
 
 



 
Ook hebben wij een hele mooie voorstelling in de klas 
gehad. Het ging over het eiland en over samen delen. 
Er kwamen twee acteurs bij ons in de klas en die 
namen de kinderen letterlijk mee in hun avontuur. Ze 
hebben er ook een mooi kadootje aan overgehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws uit groep 6 
De kinderen van groep 6 zijn heel enthousiast en 
werken keihard. Ze hebben er zin in en leren allemaal 
nieuwe dingen. Behalve vakken als rekenen, taal, 
begrijpend lezen en spelling, krijgen ze ook les in het 
technisch lezen uit de methode Station Zuid. Voor 
studievaardigheid krijgen ze les uit de methode Blits. 
De kinderen leren door middel van deze methodes 
hun leesvaardigheid en studievaardigheid te 
verbeteren. Ook wordt er in groep 6 elke dag 
gebeden. De kinderen van groep 6 hebben tot nu toe 
goed hun best gedaan en kijken uit naar wat er 
allemaal nog meer gaat komen. 
 
 


