
 
                                                   Den Haag, 5 april 2019 

 

 
 
De griepepidemie lijkt voorbij. Veel kinderen, 
maar ook sommige juffen hebben daar de 
afgelopen maanden last van gehad. Gelukkig zijn 
de meeste kinderen en juffen weer beter. 
Alhamdoeliellah. Moge Allah alle mensen op 
aarde goede gezondheid schenken. 
 
Bezetting in groep 1B 
Juf Serpil van groep 1B is al een tijdje ziek. 
Gelukkig gaat het al wel wat beter met haar. 
Alhamdoeliellah. Helaas gaat het nog wel even 
duren voordat ze helemaal is hersteld.  
Juf Faaria is nu zo veel mogelijk in groep 1B 
aanwezig, zodat zij ook kan werken aan het 
kleuterrapport voor de kinderen. We zijn bezig 
met het werven van een juf of meester. We 
hopen dat dit snel lukt, zodat de kinderen weer 
vastigheid krijgen inshaAllah. Ons excuses 
hiervoor.  
 
Cito eindtoets groep 8 
De Cito Eindtoets voor groep 8 
wordt afgenomen op dinsdag 16 
en woensdag 17 april 2019 
inshaAllah. De leerlingen zijn de afgelopen 
periode flink aan het oefenen geweest samen 
met juf Wafae. Ze doen echt flink hun best. Ook 
dit jaar weer kunnen we nu al stellen dat de 
leerlingen het maximale hebben gedaan. Moge 
Allah ze hiervoor belonen en ze een mooie 
toekomst geven met veel liefde, wijsheid en 
geluk. 

Afzetten en ophalen van kinderen 
Het gaat in de ochtend en in de middag al veel 
beter met het afzetten en weer ophalen van de 
kinderen. Soms gaat het nog mis als iemand zijn 
of haar auto op de weg stilzet om zijn of haar 
kind(eren) op te halen. Dat leidt tot irritaties bij 
andere weggebruikers en oponthoud. Wij willen 
u vragen om rekening te houden met anderen en 
uw auto daarom op een parkeerplaats te 
parkeren om uw kind op te halen. In de 
parallelstraten van de school is er volop 
parkeerplaats. Maak daar gebruik van. Ook 
worden regelmatig de parkeerplaatsen van de 
schoolbussen gebruikt, waardoor onze 
schoolbussen de kinderen niet veilig kunnen 
afzetten bij school. Ook hiervoor vragen wij uw 
begrip. Parkeer uw auto niet op de parkeerplaats 
van de schoolbussen tijdens de schooltijden. 
 
We hopen echt dat u zich houdt aan de regels. 
We leren onze kinderen om rekening te houden 
met elkaar. Wij moeten dan wel het goede 
voorbeeld geven. Wij rekenen op u! 
 
Verwelkomen ramadan! 
Binnenkort start de ramadan weer inshaAllah. 
We zijn al bezig met de voorbereidingen. We 
willen de school mooi maken en de kinderen een 
onvergetelijke ramadan laten ervaren. Dinsdag 7 
mei zullen wij op school de ramadan 
verwelkomen. Dat is meteen de eerste schooldag 
na de vakantie. Maandag 6 mei is een studiedag 
en zijn de kinderen vrij. Wij wensen iedereen 
alvast een gezegende ramadan. Moge Allah onze 
vasten en al onze goede daden accepteren. 
 



 

Vrije dagen 
Aankomende periode: 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

Meivakantie Do. 18-04 Vr. 03-05 
Hemelvaartsdag Do. 30-05  
Ramadanvakantie Ma. 03-06 Vr. 07-06 
2e Pinksterdag Ma. 10-06  
Zomervakantie Ma. 22-07 Vr. 30-08 

 

Geplande activiteiten 

Aankomende periode: 

Activiteit Schooldag 
Schoolfotograaf 08-04 
Entreetoets groep 7 08-04 t/m 12-04 
Koningsspelen 12-04 
Fietsexamen groep 7 14-05 
Cito Eindtoets groep 8 15-04 t/m 18-04 
Schoolreis 03-07 
 
Op onderstaande data is alléén de onderbouw vrij: 

Do. 04-07-‘19 
Vr. 05-07-‘19 

 

Studiedagen (alle kinderen vrij) 

Ma. 06-05 2019 
Di. 11-06 2019 

 

 
 
Ramadan 2019 
Het is bijna zover! De ramadan staat weer voor 
de deur en ook wij zullen hier volop aandacht aan 
gaan besteden. Dinsdag 7 mei 2019 zullen wij dit 
gezamenlijk openen in de grote gymzaal met 
(alleen) alle kinderen van de hele school. Ook 
zullen alle klassen hun uiterste best gaan doen 
om de ramadansfeer in hun groep tot leven te 
brengen, want voor de mooiste klas van de 
bovenbouw en onderbouw zal er een leuke prijs 
zijn! Ook de hallen en de gang zullen hierin niet 
worden vergeten, dus mocht u nog bruikbare 

materialen en/of versieringen hebben die de 
school een nog mooiere uitstraling zal leveren, is 
dat natuurlijk van harte welkom! Wie weet zal 
onze school dan wel de mooiste ramadansfeer 
hebben die wij onze kinderen graag willen 
meegeven! 
 

Verder gaan we ook dit jaar weer op bezoek bij 
een moskee en zullen wij uiteraard geld 
inzamelen voor een goed doel. Ook houden we 
dit jaar weer onze jaarlijkse iftar met de groepen 
7/ 8 en zullen we voedsel inzamelen voor de 
Voedselbank! Verdere informatie hierover volgt 
nog. Kortom: het belooft een mooie maand vol 
zegeningen te worden In Sha Allah! 
 

 
 
Nieuws uit groep 1C 
De afgelopen weken hebben we gewerkt met het 
thema ‘verkeer’. Door de hele klas liep een weg 
en zelfs over de tafel heen konden de kinderen 
met auto’s rijden. Ook was onze poppenhoek 
omgetoverd tot een politiebureau en hadden we 
zelfs voor de wegmisbruikers een gevangenis in 
de klas. 
 
Wij hebben de afgelopen week ons eerste 
uitstapje gehad met de bus. Wij zijn naar het 
museum geweest! In het museum kregen we een 
lesje over kleuren en hebben wij zelf ook een 
kunstwerkje mogen schilderen. 
 
Het nieuwe thema in de kleutergroepen is ‘lente’. 
In de klas wordt onze poppenhoek een kleurrijke 
bloemenwinkel en zal de bouwhoek veranderen 
in een ware kinderboerderij. Ook zullen wij eigen 
plantjes gaan planten en hebben wij nu 
kikkervisjes in de klas! 
 
Verder hebben wij al een bezoek gebracht aan de 
kinderboerderij. De kinderen mochten daar de 
geiten borstelen, de kippen voeren en de 
konijntjes en cavia’s aaien. Ook hebben we de 
eerste lammetjes mogen zien en geaaid.  
Kortom: de kinderen vinden dit thema ook super 
leuk en interessant


