
 
                                                Den Haag, 15 mei 2020 

 
naar school te komen in plaats van twee hele dagen 
kunnen we een inhaalslag maken in sha Allah.  

 
 
Deze week is de school weer geopend. We zijn  
gestart met halve dagen onderwijs. De kinderen 
pakken het onderwijs snel op. De juffen geven aan dat 
de kinderen weer goed aan de slag zijn gegaan. Er 
worden grote stappen gemaakt, alhamdoeliellah!  
 

kunnen we een inhaalslag maken in sha Allah.  
 
Door vier halve dagen les te geven, kunnen we 
intensief met de kinderen aan de slag gaan, zodat u 
als ouder/verzorger geen onderwijs meer hoeft te 
geven. We kunnen meer instructies geven en er is 
weer regelmaat en structuur voor de leerlingen. 
 
Op de vrijdagen komen alleen de kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben. De leerkrachten hebben 
een selectie gemaakt en de ouders van de 
betreffende kinderen een mail gestuurd. Als u geen 
mail heeft ontvangen, dan hoeft uw kind op de 
vrijdagen niet naar school te komen. 
 
Er is door de overheid geadviseerd om twee hele 

 
 
De afgelopen weken hebben de juffen, meesters en 
ouders zo goed mogelijk invulling gegeven aan 
afstandsonderwijs. Het was niet ideaal. Ook de 
kinderen hebben zich goed ingezet in deze moeilijke 
tijd. Het is voor u als ouder/verzorger niet makkelijk 
om naast de andere werkzaamheden, onderwijs aan 
de kinderen te geven. We zijn dan ook blij dat we het 
onderwijs van u op school kunnen overnemen.   
 
Waarom halve klassen? 
Dit moet van de overheid. De kinderen moeten de 
helft van de onderwijstijd op school zijn en de klassen 

Er is door de overheid geadviseerd om twee hele 
dagen les te geven. Wij wijken hier bewust van af.   
 
We begrijpen dat dit voor u als ouder/verzorger een 
extra belasting is. U moet nu de kinderen vier keer 
brengen en weer ophalen. Ook voor leerkrachten is 
dit een extra inspanning. We hebben de lestijd per 
dag uitgebreid naar 6 uren (2 x 3 uren) i.p.v. 5,5 uren. 
De leerkrachten hebben hiervoor een deel van hun 
pauze opgeofferd. We zijn er van overtuigd dat we op 
deze manier de achterstanden van de meeste 
kinderen tot eind van het schooljaar kunnen weg 
werken in sha Allah.  
 
De keuze om halve dagen les te geven, hebben we 
voorgelegd aan de MR en samen met de MR besloten. helft van de onderwijstijd op school zijn en de klassen 

moeten gehalveerd worden. Dit in verband met de 
veiligheid en gezondheid van de leerlingen en de 
leerkrachten.  
 
Waarom halve dagen school en geen twee hele dagen 
zoals veel andere scholen? 
De kinderen hebben ondanks de grote inspanning van 
de juffen en ouders de afgelopen weken niet alle 
lesstof tot zich kunnen nemen. Door vier halve dagen 

voorgelegd aan de MR en samen met de MR besloten. 
We willen allemaal het beste voor de kinderen. 
 
Moge Allah onze inspanningen en moeite belonen en 
onze kinderen laten slagen. 
 
 
 



Waarom is er geen afstandsonderwijs meer voor 
kinderen die niet naar school komen? 
De afgelopen weken hebben we noodgedwongen 
afstandsonderwijs moeten bieden. De leerkracht 
stuurde huiswerk mee en gaf via Microsoft Teams 
instructies aan de ouders/kinderen.  
 
De lessen zijn weer gestart. De leerkracht gaat elke les 
nu 2x geven. 1x in de ochtend en 1x in de middag. Dit 
is een extra inspanning voor de leerkracht. Maar dat 
doen we met alle plezier en toewijding. Als er dan ook 
nog aan een aantal kinderen afstandsonderwijs moet 
worden gegeven, is dat voor de leerkracht een zware 

Indeling juffen en meesters volgend schooljaar  
De indeling van de juffen en meesters voor volgend 
schooljaar is bekend. Dit is wel onder voorbehoud.  Er 
lopen nog wat sollicitaties, waardoor er nog wat kan 
veranderen aan de indeling: 
 

Groep 1A Juf Khadija 
Groep 1B Juf Hayat 
Groep 2A Juf Aliema 
Groep 2B Juf Zakia/ juf Saida 
Groep 3A Juf Farhana 
Groep 3B Juf Sherida 
Groep 4A Juf Ilham/ juf Dauwlat worden gegeven, is dat voor de leerkracht een zware 

belasting. We hebben daarom moeten besluiten dat 
we geen afstandsonderwijs kunnen aanbieden aan de 
kinderen die niet naar school komen. Het is soms voor 
ouders heel moeilijk om de kinderen te halen en te 
brengen. Wij hebben hier alle begrip voor. Maar we 
moeten er ook voor zorgen dat de werkdruk niet te 
groot wordt. Tot eind van het schooljaar zullen we 
ons extra inzetten om de achterstanden weg te 
werken op school. Thuisonderwijs kan daarom helaas 
niet. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.   
 
Waarom gaat de ramadanvakantie door en is deze 
niet te lang? 
Wij zijn een islamitische basisschool. Onze kinderen 
krijgen net als alle andere scholen voldoende uren les, 

Groep 4A Juf Ilham/ juf Dauwlat 
Groep 4B Juf Abida 
Groep 5A Juf Naoual 
Groep 5B Juf Brigitta 
Groep 6A Juf Naazra 
Groep 6B Juf Seyma 
Groep 7 Juf Naomie 
Groep 8 Juf Wafae 
Remedial Teaching Juf Fatima 
Tutoring Juf Faaria 
Godsdienst Juf Laila 
Gym Meester Michiel 

 
Het is nog niet zeker of er volgend schooljaar 1 of 2 
groepen 6 zullen zijn. Dit hangt af van het aantal 
leerlingen in groep 6.  

krijgen net als alle andere scholen voldoende uren les, 
alleen hebben wij de onderwijsuren anders verdeeld. 
We zijn normaliter met Ied-ul-adha en met Ied-ul-fitr 
vrij. Doordat Ied-ul-adha dit schooljaar in de 
zomervakantie viel hadden we in de jaarplanning de 
ramadanvakantie iets langer gemaakt. We 
communiceren altijd ruim van te voren over de vrije 
dagen in een schooljaar, zodat u hier rekening mee 
kunt houden. We komen dus gewoon aan onze 
onderwijsuren en de vakantie stond al op de 
jaarplanning. Daarom gaat de ramadanvakantie wel 
gewoon door. 
 
Welkom juf Dikra 
Volgend schooljaar start juf Dikra als intern begeleider 

 
Ouders van de kinderen van de groepen 1 die 
overgaan, krijgen nog per mail te horen naar welke 
groep 2 (2A of 2B) ze volgend schooljaar overgaan. 
Voor de overige groepen geldt dat de kinderen van 
bijvoorbeeld 3A overgaan naar 4A en kinderen van 
groep 3B overgaan naar 4B. 
 
 

 
 
Iedviering op school 

voor de onderbouw, in sha Allah. Daardoor is het 
team van intern begeleiders compleet. 
Alhamdoeliellah. Wij heten haar alvast van harte 
welkom en zijn erg blij dat zij ons team komt 
versterken.  
 
Start aanmeldperiode 3-jarigen 
Vanaf 15 juni kunnen ouders hun 3-jarige kind 
aanmelden. Zij kunnen tot en met 3 juli het 
aanmeldformulier bij ons op school inleveren. 
 

Iedviering op school 
Donderdag 28 mei 2020 zal er op school de iedviering 
worden gehouden in de ochtend met de 
ochtendleerlingen en in de middag met de 
middagleerlingen.  
 
Door de coronamaatregelen kunnen wij helaas de 
Iedviering niet groots uitpakken, maar we gaan er 
natuurlijk wel binnen de mogelijkheden voldoende 
aandacht en tijd aan besteden in sha Allah. Die 
maatregelen zorgen er ook voor dat u als 



ouders/verzorger dit jaar er helaas niet bij kunt zijn. 
Wij hopen op uw begrip hiervoor.  
 
De kinderen nemen allemaal iets lekkers mee en dit 
wordt in hun eigen groep genuttigd.  
 
Kunt u voor die dag zorgen voor een bord, beker en 
bestek voor uw kind(eren)? U kunt dit die dag 
meegeven. Om te zorgen dat u alle spullen weer 
netjes terugkrijgt, adviseren we om de naam van uw 
kind op het servies te zetten. 
 
De groepsleerkracht van uw kind zorgt voor een 

 

 

Vrije dagen aankomende periode: 
 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

Ramadanvakantie Do. 21-05 Wo. 27-05 
2e Pinksterdag Ma. 01-06  
Studiedag Di. 02-06  De groepsleerkracht van uw kind zorgt voor een 

gezellig programma en voor leuke activiteiten in de 
klas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studiedag Di. 02-06  
Zomervakantie Ma. 20-07 Vr. 28-08 

 
Extra vrije dagen alleen voor de groepen 1 en 2: 
* Wo. 24-06-‘20 
* Do. 25-06-‘20 *  
* Vr. 26-06-‘20  
 

Geplande activiteiten aankomende periode: 
 
 

Activiteit Schooldag 
Ied ul fitr viering (zonder 
ouders) 

28-05-2020 

Afscheidsavond groep 8 10-07-2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheidsavond groep 8 10-07-2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


