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De Islamitische opvoeding gedurende de eerste ontwikkelings-periode
In de Naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige
De methode waarmee we onze jeugd opvoeden is het waard onze volle
aandacht te krijgen want opvoeden is één van de belangrijkste taken die we
hebben, en één die de grootste nauwkeurigheid vereist.
Allah heeft kinderen aan hun ouders toevertrouwd. De reinheid van hun
harten is een uniek juweel.
Hun harten zijn onschuldig en vrij van enig vooroordeel of voorstelling.
Zij verlangen ernaar om indrukken op te doen en houden van alles wat we
hen laten waarderen.
Als ze gewend raken aan het goede en het leren herkennen, dan wordt het
goede hun tweede natuur en verblijdt het hun leven, hier en in het
hiernamaals.
De ouders delen dan mee in hun verdiensten, net als hun leraren en hun
opvoeders.
Als hen echter het kwade wordt aangeleerd, en zij worden verwaarloosd,
dan zullen ze ongelukkig worden en verloren gaan.
De opvoeders en de mensen die verantwoordelijk waren
voor het kind, nemen daarmee deel aan het kwaad dat zij
zullen bedrijven.
Allah, de Verhevene, heeft hierover gezegd wat te vertalen is
met het volgende:
”O gelovigen! Beschermt uzelf en uw familie tegen een Vuur,
waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat,...”
(Soeratoet-Tahriem)

Schoolreis datum
Zoals u op de schoolkalender kunt zien, stond de schoolreis voor de groepen
1 t/m 7 gepland op dinsdag 10 april. We hebben de schoolreis datum verzet
naar 1-donderdag 12 april. Week van te voren ontvangt u een brief met
vervolg informatie. Groep 8 leerlingen zijn op donderdag 12 april vrij.

Taalklas
De kinderen van de taalklas zijn
hard aan het werk geweest met
woordenschat! De kinderen
hebben zich de afgelopen
anderhalf maand erg
ingespannen tijdens de les om
het beste eruit te halen. Zo
hebben zij verschillende dingen
geleerd over de cultuur en de
verschillen in Nederland aan de
hand van de methode
wereldreizigers, maar zij hebben
zich vooral ingespannen om
nieuwe woorden en zinnen aan te leren. Dit gaat gepaard met de methode
mondeling Nederlands. De kinderen van de taalklas hebben het erg naar
hun zin, zij maken sprongen vooruit.
Sanae Amarzgiou

Groep 1/ 2 en 3/ 4
Op school hebben we de grote rekendag gehad. De dag begon al in de
ochtend op het schoolplein. De kinderen moesten kunnen schatten hoeveel
pakketjes er in de kist die op het plein stond zou passen.
De kinderen waren zeer enthousiast en deden goed hun best. De gene die
het dichtstbij zat met het antwoord zou een cadeautje winnen. Uit elke klas 1
kind. Bij ins in de klas heeft Rawaa gewonnen!
In de klas zijn we verder gegaan met rekenen spelletjes dat te maken had
met de grote rekendag. De kinderen waren vol enthousiasme bezig met de
rekenspelletjes.

Groep 3/4
Het is lente en dit betekent dat de
trekvogels terug komen.
Veel vogels die in de herfst naar warmere
landen in het zuiden van Europa en
Noord-Afrika zijn vertrokken keren in de
lente weer terug. Dat zijn bijvoorbeeld de
zwaluw, de ooievaar, de nachtegaal en
de koekoek.
Om lekker in de lente sfeer te komen
hebben wij in groep 3/4 mooie
vogelhuisjes getekend met wasco en
beschilderd met ecoline. Wij hebben zeker
de lentekriebels in de buik!

Groep 5/6 en 7/8
Zwemmen:
Abdulsamed A. uit groep 6 heeft op woensdag 21 maart
zijn C zwemdiploma behaald. Wij zijn ontzettend trots op
deze prestatie! De komende periode zullen er meerdere
leerlingen hun zwemdiploma behalen.

Testlab:
De groepen 5 t/m 8 hebben de afgelopen week gewerkt aan het project
‘testlab’. De leerlingen van groep 5/6 hebben gewerkt over de tong. Ze
hebben ingrediënten geproefd en beoordeeld. De leerlingen van groep 7
hebben proefjes gedaan met groente en fruit. In groep 8 hebben de
leerlingen een heerlijke klassenlunch gehad.

Kunstproject.
Op 20 maart zijn de leerlingen van groep
7/8 naar het RSG geweest om daar te
kunnen werken aan hun kunstproject. De
leerlingen vonden dit erg leuk en bloeiden
helemaal op in het technieklokaal. Het
eindresultaat mag er wezen!

Belangrijke data:
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
Donderdag 5 april
Donderdag 12 april
Wo en do. 18 en 19 april
Vrijdag 20 april
Vrijdag 27 april
Ma. 30 april t/m vr. 11 mei
Maandag 14 mei
Woensdag 16 mei
Maandag 21 mei
Vrijdag 25 mei

Goede vrijdag, leerlingen vrij
2de Paasdag, leerlingen vrij
schriftelijk VVN verkeersexamen gr.7

Schoolreis, gr. 1 t/m 7, groep 8
leerlingen zijn vrij
IP- toets groep 8, stilte op de gang
Koningsspelen
Koningsdag, leerlingen vrij
Meivakantie, leerlingen 2 weken vrij
Eerste schooldag na de
meivakantie
Start Ramadan
Pinksteren, leerlingen 1 dag vrij
Iftar op Al Islaah

