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Othman Ibnoe Affaan overlevert dat de Profeet (s.a.v.) heeft gezegd:
“De beste onder jullie is degene die de Koran leert en deze verder
onderwijst.”
Het reciteren en nadenken over de Boek van Allah de Verhevene:
Wanneer je de heilige Qor'aan opent, kom je tot een nieuwe wereld.
Het resultaat van je eigen leven hangt er van af in hoeverre je aandacht
schenkt aan de roep van Allah de verhevene.
Het nadenken over Allah's verzen is een vorm van aanbidding, die iemand
dichter bij Allah de Verhevene zal brengen.
Dit nadenken moet niet uit het niets komen, door middel van
eigen interpretatie maar men moet ook gebruik maken van de tafsir (uitleg
van de Qor'aan). Het boek van Allah is inderdaad een uniek boek, het is de
eeuwige Toespraak van Allah, die niet door de mens is gemaakt en het is het
studieboek voor het leven, de dood en wat daarna komt. Daarom verdient
het een zeer nauwkeurige bestudering, meer dan welke andere toespraak
dan ook.
Laat alles wat je in de heilige Qor'aan leest een reactie veroorzaken in je hart.
Bijvoorbeeld: wanneer je Allah's (SWT) namen leest en alles wat Hem daarbij
toebehoort, dan zal je hart gevuld moeten worden met ontzag,
dankbaarheid, liefde etc. Wanneer je hoort van Allah's (SWT) boodschappers
(vzmh allen) dan zal je hart een drang moeten hebben om hen te volgen.
Wanneer je leest over de Dag des Oordeels dan zal je hart moeten verlangen
naar het Paradijs. Wanneer je leest over het gedrag van ongehoorzame
personen en volkeren die tegen de regels van Allah (SWT) ingingen en
zodoende zij straf verdienden, dan zou je intens een hekel aan dit gedrag
moeten hebben, wanneer je leest over de rechtschapenen van wie Allah
(SWT) houdt, en wie hij beloont, dan zou je moeten begeren om een van hen
te zijn en ervoor te werken door middel van handelingen. Wanneer je leest
wat onze schepper geeft aan zijn dienaren zou je dankbaar moeten zijn en
wanneer Allah de verheven spreekt over er mensen die
ondankbaar zijn dan zou je op dat moment dankbaarheid moeten betonen.
Wanneer je leest van de belofte van vergeving en genade dan zou je hart
gevuld moeten worden met een verlangen om ervoor te werken, en om het
zodoende te verdienen.

Een aantal voordelen om te reciteren en na te denken over het Boek
van Allah de Verhevene:
1-De Qor'aan zal een bewijs voor ons zijn op de Dag des Oordeels.
2- De Qor'aan zal voorspraak doen op de Dag des oordels
3 -Je zult tot de beste mensen behoren.
4- Je zult 10 beloningen krijgen voor elke letter die je uit de Koran reciteert.
Zoals een authentieke hadith in At-Tirmithi bewijst:
"Een ieder die één letter uit het Boek van Allah leest, zal een beloning krijgen.
En die beloning zal met 10 worden vermenigvuldigd. En ik zeg niet dat "Alif,
Laam, Mim" één letter is. Voorwaar, "Alif" is een letter, "Laam" is een letter en
"Mim" is een letter.
Lees daarom meer in de Oor'aan om deze verdiensten te behalen en om ook
de volgende verdiensten te behalen.
Degene die de Koran reciteert zal in het
gezelschap van de nobele en
gehoorzame engelen zijn.
Aisjah, moge Allah tevreden met haar
zijn, verhaalt dat de Profeet (vzmh) zei:
"Iemand die gedreven is in het lezen van
de Koran is samen met de nobele en
deugdzame engelen die de
openbaringen neerzenden”. En iemand
die stottert wanneer hij leest en moeite
heeft om goed correct te lezen, een
dubbele beloning hiervoor zal krijgen
(voor lezen en uit het hoofd leren)
Selaam,
Yakup Calisir

Groep 3/ 4
Gastles tanden poetsen
Op 11 januari hadden wij een gastles van de GGD.
Er kwam een juf om ons uit te leggen waarom
tanden poetsen zo belangrijk is en hoe we dit het
beste kunnen doen. We hebben geleerd dat we
bij elke tand tot 5 moeten tellen en dat we twee
keer per dag moeten tandenpoetsen. We kregen
van de juf ook nog een tandenborstel en
tandpasta die we mee naar huis mochten nemen.
Het was een leuke les waar we veel van geleerd
hebben.
Cito toetsen
Ook in groep 3/ 4 zijn we druk bezig met de cito toetsen. We hebben de
afgelopen dagen de toetsen van spelling en rekenen gemaakt. Tijdens de
toetsen moeten we heel stil zijn zodat iedereen zich goed kan concentreren
en voordat we beginnen zeggen we allemaal tegelijk Bismillah. De juf leest
alle vragen voor en wij schrijven de antwoorden op in het toets boekje.
Wanneer alle toetsen klaar zijn, voert de juf deze in op de computer en
krijgen alle papa’s en mama’s te horen hoe wij de toetsen hebben gemaakt.

Zwemdiploma’s
Hajar uit groep 4 en Safouane uit groep
3 hebben deze week afgezwommen
voor hun A- diploma. Ze moesten
zwemmen met hun kleren aan en onder
water zwemmen. Dit hebben zij goed
gedaan en daarom hebben zij het
diploma verdiend. Hajar en Safouane
mochten de klassen rond gaan en aan
alle juffen laten zien hoe trots ze zijn.
Gefeliciteerd Hajar en Safouane!

Rapporten mee
Binnenkort gaan de
rapporten weer mee naar huis, maar deze
moeten natuurlijk eerst door de juf worden
ingevuld. Nog niet alle kinderen hebben hun
rapport weer bij de juf ingeleverd. Willen jullie hier
nog even aan denken? De nieuwe kinderen
krijgen natuurlijk een nieuw rapport.
Schoonmaakmoeders
Wij moeten nog 4 weken naar school en dan is het weer lekker vakantie. Wij
zouden het erg fijn vinden als ons lokaal na de vakantie weer mooi schoon is
en zouden graag de mama’s willen vragen of zij dit voor ons willen doen. De
juf wil graag een schoonmaakdag inplannen op vrijdag 23 februari. Wij zijn
dan vrij, maar alle juffen moeten dan
gewoon naar school. Zijn er mama’s die
willen helpen om groep 3/ 4 op die dag
schoon te maken? Hoe meer mama’s,
hoe sneller het schoon is! Als u wilt
helpen dan mag u dit doorgeven aan
Juf Busra of aan juf Wafae. Alvast
bedankt supermama’s!

Berichtje van de juf
Beste ouders,
Zoals jullie weten verwacht ik als alles goed gaat InchaAllah eind maart/
begin april een tweeling. Mijn verlofdatum komt steeds dichterbij en ik wil u
laten weten dat ik 9 februari helaas alweer voor het laatst op school ben. Wij
zijn hard bezig met het regelen van de vervanging en u hoort hier maandag
InchaAllah meer over tijdens de ouderavond.
Juf Wafae

Groep 5/6

De winter vakantie is
achter de rug. Inmiddels
zijn de CITO toetsen van start gegaan .Op tijd naar
bed en ‘s morgens een goed ontbijt kan ervoor
zorgen dat de kinderen zich beter en langer kunnen
concentreren, wat hun prestatie ten goede komt.
Liever te vroeg dan te laat op school, zodat een ieder
rustig aan zijn/haar toets kan beginnen.

Het schoolzwemmen levert zijn eerste vruchten af voor dit
schooljaar. Binnenkort mogen 2 kinderen afzwemmen voor het
zwemdiploma B. Alvast veel succes!

Groep 7/8
Schaatsen:
Op dinsdag 5 december zijn wij gaan
schaatsen met de hele school. Ook groep
7/8 mocht hieraan deelnemen. De
kinderen hebben er echt van genoten.

Gastles: Groene energie
Op donderdag 7 december hebben de
leerlingen in groep 7/8 een gastles gehad
over groene energie. De kinderen hebben
eerst theoretische informatie gehad
hierover, gevolgd door allerlei proefjes. Ze
hebben hier echt van genoten. De
kinderen waren gemotiveerd en
enthousiast over deze les. Het was mooi
om te zien hoe de kinderen aan de slag
gingen met de proefjes.

RSG
De kinderen van groep 8 zijn op 18
december naar het RSG gegaan en waren
onder de indruk. Het is een zeer mooie school
die de kinderen aantrekt. De kinderen
hebben daar wiskunde, scheikunde en
informatica gevolgd. Alle kinderen zien zich
hier wel op school zitten.

Citotoetsen
Afgelopen maandag 22 januari zijn we
begonnen met de M(idden)Citotoetsen af te
nemen. Het afnemen van toetsen duurt tot
en met week 6 ( 8 feb.)
Wij willen u vragen om uw kind op tijd naar
bed te sturen, zodat de concentratie de
volgende ochtend goed is.

Belangrijke data:
Ma. 22 jan. t/m do. 8 feb.
Maandag 29 januari
Do. 22 feb.
Vr. 23 feb.
Ma. 26 feb. t/m vr. 2 maart

Donderdag 8 maart

M- Cito, in de ochtend
Ouderavond
Studiedag, BHV cursus
personeel (leerlingen vrij)
Studiedag, leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie, leerlingen
1 week vrij

Lezing identiteit (meer info
volgt later)

