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Bismillahi Rahmani Rahiym
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle,
Lees! In de naam van jouw Heer, Die (jou) heeft geschapen. (1)
Hij heeft de mens geschapen van een klonter. (2)
Lees! En jouw Heer is de Vrijgevende. (3)
Degene Die onderwezen heeft met de pen. (4)
Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist. (5)
Soeratoe’l-Alak 96 vers 1 t/m 5
Wat mooi! Allah swt vraagt ons om te lezen. Elk geschikt moment van de
dag. Als je dit omwille van Allah swt doet, krijg je daar ongetwijfeld veel
gunsten voor. Want Allah swt is Vrijgevend en Barmhartig. Dus beste kinderen
en ouders, lees elke dag iets. Want immers; een dag niets geleerd is een dag
niet geleefd!
Met vriendelijke Selaam,
Meester Yakub

Griezelen in groep 1 en 2
Aankomende woensdag gaat de
Kinderboekenweek met het thema ‘griezelen’ van
start. In groep 1 en 2 wordt er al hard aan gewerkt
aan dit thema. De kinderen verdiepen zich in het
boek ‘Nieuwsgierige Lotje’. Een heksje die een kijkje
neemt in een huis vol heksen en haar bezemsteel
breekt.
Samen gaan we op zoek naar iemand die de
bezemsteel kan maken. De kinderen hebben het huis
nagebouwd. Ze hebben woorden geleerd rondom de
heks en hebben de muziekheks geholpen. Volgende
week leren zij toverspreuken (rijmen) en helpen de
kookheks met rekenen en taal. Wat er verder op de
planning staat blijft nog geheim!
Tot de herfstvakantie zal dit thema centraal staan
Babynieuws groep 1/ 2
Meryem heeft een zusje gekregen met de naam Hacer. We
wensen ze veel geluk en liefde toe inchaAllah.

Nieuws uit groep 3/ 4
Naar het theater
Op donderdag 21 september gingen wij samen met groep ½ naar een
voorstelling in het theater. Dit was een voorstelling vol leuke liedjes en
instrumenten. Wij vonden dit heel leuk om te doen en hopen dat we nog veel
meer leuke uitstapjes kunnen maken. Wij bedanken alle papa’s en mama’s
die ons hebben gebracht en gehaald!

Babynieuws
Hasnaa uit groep 3 en Rawaa uit groep 1 hebben er
een zusje bij met de naam Sadil! Wij wensen Sadil
een gezond en mooi leven toe InchaAllah.

De Kinderboekenweek
Volgende week woensdag (4 oktober) begint de
Kinderboekenweek. Het thema van de
Kinderboekenweek is dit jaar griezelen, gruwelijk eng! We
zullen deze week nog meer bezig zijn met het lezen en
voorlezen van boeken, werken en knutselen bij het
thema. Als u thuis nog leuke spullen hebt om ons lokaal
lekker griezelig te maken mag u dit meegeven aan uw
kind!

Knutselmateriaal
Wij willen graag meer knutselen met kosteloos
materiaal. Mocht u thuis nog lege melk/
sappakken, potjes, eierdozen etc. hebben wat wij
kunnen gebruiken, gooi dit dan niet weg maar
geef het mee naar school. Wij kunnen hier veel
leuks van maken!

Donderdag 5 oktober vrijdag
U heeft al een briefje meegekregen, maar toch nog even een keer voor de
zekerheid… op donderdag 5 oktober is de school gesloten en zijn de kinderen
vrij.

Nieuws uit de bovenbouw
Het klooster 21 september 2017
Op donderdag 21 september 2017, zijn wij met de groepen 5 t/m 8 naar het
klooster geweest. Hier hebben wij een aantal workshops gevolgd o.a.
gitaarles, dansles en drama. De kinderen vonden dit erg leuk en bloeiden
helemaal op.

Schoolfruit op school
Wij vinden het erg belangrijk dat de leerlingen op school
gezond eten. Als tussendoortje in de ochtendpauze om
10.00 uur, is een stuk fruit erg lekker én gezond.
Vanaf 13 november tot en met week 16 -2018 wordt er
groente en/of fruit geleverd van EU- schoolfruit.
Omdat het schoolfruit meestal op maandag in de loop
van de dag geleverd wordt, vragen wij de ouders op
maandag zelf fruit/groente mee te geven aan hun
kinderen. Op dinsdag t/ m vrijdag krijgen de leerlingen
een stuk groente of fruit in de eerste pauze van school.

Fietskeuring op Al Islaah
Afgelopen maandag 25 sept. waren er een aantal heren van de VVN op Al
Islaah.
Er zijn 23 fietsen gecontroleerd waarvan 12 fietsen zijn goedgekeurd.

Wintertijd
Zaterdag 29 okt. gaat de wintertijd in.
Als de wintertijd is ingegaan, zijn de leerlingen van Al Islaah
elke vrijdag om 11.45 uur uit. Dit i.v.m. het vrijdagsgebed.

Wist je dat..
- wij op zoek zijn naar een leerkracht voor groep 7
- groep 7 vanaf deze week een eigen lokaal heeft
- onze bibliotheek is verhuisd naar beneden
- de bovenbouwleerlingen deze week elke dag lekkere en gezonde
hapjes hebben uitgeprobeerd. (week van de pauze hap)
- de Kinderboekenweek aankomende woensdag van start gaat. Met de
thema ‘griezelen’
- wij vrijdag 6 okt. Juffendag vieren

Belangrijke data:
Woensdag 4 okt.
Donderdag 5 okt.
Vrijdag 6 okt.
Vrijdag 13 okt.
Ma. 16 okt. t/m vr. 20 okt.
Ma. 23 okt.
Woensdag 25 okt.
Woensdag 25 okt.
Vrijdag 27 okt.

Start Kinderboekenweek
Stakingsdag, leerlingen 1 dag vrij
Juffendag
Studiedag, leerlingen vrij
Herfstvakantie, leerlingen zijn 1 week vrij
Schooldag
Luizencontrole
Voorleesochtend onderbouw
Voorleesochtend onderbouw

