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Soeratoe'l-Israa 17:23-25
Uw Heer heeft dit voor jou bevolen: “Aanbidt niemand anders dan Mij
(Allah) en wees goed tegen je ouders.
Als één van hun bij jou een hoge leeftijd bereikt of beiden een hoge leeftijd
bereiken,
zeg dan nooit tot hen “Foei” stoot hen ook nooit af, maar spreek vriendelijk
tegen hen.
En vergeef je ouders steeds. En zeg (tegen Mij): “Mijn Heer, vergeef mijn
ouders toen zij mij opvoedden toen ik jong was.”
Uw Heer weet het best, wat in uw gedachten is; als jij goed, dan echt waar Hij
is Vergevensgezind tegen degenen die zich aan de regels houden.
Selaam,
Meester Yakup

Groep 5/6
De cito toetsen zijn weer achter de rug.
Nu gaan wij weer hard aan de slag voor
de volgende cito toetsen
Ook de methode toetsen worden niet
vergeten.

Het school zwemmen werpt
zijn vruchten af. Het eerste
zwem diploma is binnen.
Gefeliciteerd……….!Morgen
gaan 4 kinderen
proefzwemmen.
Na de vakantie zijn er weer
zwemexamens.

GROEP 7/8
Wij zijn op zoek naar……
Op dinsdag 13 maart zullen wij deelnemen aan een technisch project. Wij
zullen deelnemen aan een wedstrijd. Voor deze wedstrijd moeten wij gebruik
maken van gerecycled materiaal.
Heeft u thuis dus nog:








Flesdoppen
Ei dozen
Batterijen
Lampjes
Snoertjes
Pvc materiaal
Etc.

Dan willen wij dit graag hebben.
Wij hopen dat wij veel materialen zullen krijgen Insha’Allah.

Nieuwe gezichten op Al Islaah
Beste ouders en verzorgers,
Na de voorjaarsvakantie ga ik bij de kleuters werken. Na
een paar dagen meekijken en lesgeven, ben ik heel
enthousiast geworden! Wat een leuke kleutergroep! Ik
woon in Hoevelaken. En ben getrouwd. Mijn hobby’s zijn
tekenen en schilderen, kleiding naaien, bloemschikken
en lezen. Ik heb jarenlang op het praktijkonderwijs als
leerkracht gewerkt in Ede, voortgezet onderwijs als
Beeldende Vorming docent in Amersfoort, en gewerkt in
een kleutergroep in Wekerom. Ik vind het leuk om ouders
te ontmoeten en te spreken! Als er vragen zijn, stel ze
gerust!
Met hartelijke groet.

Truus Ruiter
Leerkracht groep 1/ 2

Salam oualaikoum/ geachte ouders,
Ik wil mij even in het kort voorstellen. Mijn naam is Sanae, 23 jaar jong. Ik ben de juf van
de nieuwkomersgroep. Verder heb ik de opleiding onderwijsassistent afgerond, en
studeer ik na de zomervakantie af aan de Hogeschool van Amsterdam als sociaal
pedagogisch hulpverlener.

Mochten er vragen zijn dan kan je altijd terecht.

wa salaam,

Sanae
leerkracht taalklas

Beste ouders en verzorgers,
Assalaam alaikoem,
Ik wil gebruik maken van de gelegenheid om mij voor te stellen aan u als
ouder.
Ik heet Simone Rock en ben sinds 1 februari 2018 de interim-directeur van
deze inspirerende en leuke school. Oorspronkelijk kom ik uit Duitsland waar ik
ook mijn studie pedagogiek heb afgerond en 17 jaar als intern begeleider en
coach op het voortgezet speciaal onderwijs heb gewerkt. In september 2010
ben ik met mijn gezin naar Nederland verhuisd en sinds februari 2013 werk ik
binnen de stichting El Amal als intern begeleider. In eerste instantie op
basisschool An Nasr te Alkmaar en daarna op basisschool Al Ikhlaas te
Haarlem.
Ik ben enorm blij dat ik nu als interim-directeur een steentje mag bijdragen
aan de ontwikkeling van de Al Islaah. Op basis van vertrouwen en integriteit
wil ik met mijn team en in samenwerking met u als ouder verder gaan op
deze mooie school en alles er aan doen om het beste voor uw kinderen en
onze leerlingen te kunnen betekenen.
Ik kijk uit naar een vruchtbare en constructieve samenwerking!

Hartelijke groeten,

Simone Rock
Interim-directeur

Afscheid juf Aniek
Aan alle ouders en kinderen,
Bedankt voor de leuke en leerzame tijd op Al Islaah. Wat heb ik
genoten van de kinderen en leuk contact gehad met ouders.
Heel erg bedankt! Ik hoop jullie weer eens te zien.
Groetjes,
Juf Aniek

Belangrijke data:
Do. 22 feb. en vr. 23 feb.
Ma. 26 feb. t/m vr. 2 maart
Donderdag 8 maart

Vrijdag 9 maart
Di. 13 en 14 maart
Vrijdag 30 maart
Ma. 2 april

Studiedag, leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie, leerlingen
1 week vrij
Lezing Identiteit, start 18.00
uur, alle ouders zijn
uitgenodigd
Schoolfotograaf
Rapport gesprekken
Goede vrijdag, leerlingen vrij
2de Paasdag, leerlingen vrij

