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AL QALAM INFO 9 november
2018
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
dinsdag 13 november:
woensdag 14 november:
maandag 19 november:
dinsdag 20 november:
dinsdag 20 november:

informatiemiddag kleuters, 14.00 uur
start schoolfruit en groente
start themaweken techniek
voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7
informatieavond groep 8, 19.00 uur

Leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit een aantal enthousiaste kinderen van de groepen 5 tot en met 8.
Afgelopen dinsdag is er weer een vergadering geweest. De kinderen nemen hun taak heel
serieus. Keurig voorbereid, met de notulen van het vorige overleg, kwamen zij richting het
directeurskamertje.
Vanuit de klassen was de vraag of er meer buitenspeelmateriaal zou kunnen komen. Daarom
hebben de kinderen met elkaar mogen zoeken naar speelgoed waarmee ze kunnen spelen op
het plein. Daar is een mooie bestellijst uit voortgekomen. Binnenkort zullen we de kinderen
kunnen zien met verschillend, door hen uitgekozen materiaal op het plein.

School fruit en groente
Net als voorgaande jaren hebben wij ons weer aangemeld
voor het EUschoolfruit. Dit project is om gezonde voeding
te stimuleren. Vanaf volgende week, tot aan de
meivakantie krijgen de kinderen drie keer per week fruit of
groente op school. De dagen waarop dat gebeurt zijn
woensdag, donderdag en vrijdag. Voor u betekent het dat
u op deze dagen geen fruit voor de kleine pauze mee hoeft
te geven.
In deze periode zullen er ook lessen in de klas gegeven
worden over groente en fruit. En het leuke van dit project
is dat de kinderen ook fruit kunnen proeven dat ze niet zo
goed kennen. Zo kan het zijn dat de kinderen pomelo
voorgeschoteld krijgen. Een frisse, licht bittere

citrusvrucht. Alleen het pellen van de pomelo is al een beleving op zich. Maar natuurlijk zal er
ook meer bekend fruit worden uitgedeeld zoals peer, appel en mandarijn. En er zijn dagen
waarop de kinderen groente krijgen zoals komkommer of snackpaprika’s.

Maandopening
Afgelopen maandag was er weer maandopening. Het thema was deze keer ‘Iedereen is
anders, maar toch gelijk’. We mochten genieten van de optredens van groep 1/2b en groep
5b. Beide klassen hadden een prachtig lied ingestudeerd.
Juffrouw Kimberley heeft de kinderen uitgelegd dat Allah (s.w.t.) kijkt naar hoe je van binnen
bent en niet hoe je er van buiten uitziet. Het maakt dus niet uit of je wit, bruin, geel of zwart
bent. Groot of klein, blond of bruin, dik of dun. Het gaat erom dat je de juiste dingen doet.

Iedereen is gelijk, behalve in vroomheid en goede daden.
“O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet
beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is
niet beter dan een donkere en een donkere is niet beter dan een blanke – behalve in termen
van vroomheid en goede daden.”
Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) door
Abu Nadrah (moge Allah tevreden met hem zijn), is vermeld door imam Ahmad (sahih
verklaard door Sheikh Al-Albaanie.

دثنا إسماعيل حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول
هللا صلى
هللا عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال (( يا أيها الناس أال إن ربكم واحد وإن أباكم
واحد أال ال فضل لعربي على أعجمي وال لعجمي على عربي وال ألحمر على أسود وال
.أسود على أحمر إال بالتقوى
)رواه اإلمام أحمد بن حنبل في ( باقي مسند

