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AL QALAM INFO 16 november
2018
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
maandag 19 november:
dinsdag 20 november:
dinsdag 20 november:
maandag 3 december:

start themaweken techniek
voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7
informatieavond groep 8, 19.00 uur
kijkmiddag 14.00-15.00

Techniekweek
Aanstaande maandag starten onze themaweken techniek. Voor elke groep zijn er hele
leerzame lessen en uitjes georganiseerd. Het beloven ontzettend boeiende weken te
worden. Uiteraard willen we dit graag delen met u als ouders, daarom bent u van harte
uitgenodigd op maandag 3 december van 14.00 uur tot 15.00 uur om in de klassen te komen
kijken. Zet de datum vast in uw agenda.
Gebed
Het gebed is één van de vijf zuilen waar de islam op rust en geeft dus aan dat het een
belangrijk onderdeel is van ons geloof. Leerlingen oefenen in de islam vanaf van hun
zevende jaar de vijf verplichte gebeden. Wij als school achten het belangrijk om samen met
de ouders de leerlingen te stimuleren. Vanaf jonge leeftijd wordt bij ons op school al kennis
gemaakt met het gebed. In de groepen 1 t/m 5 worden opbouwende lessen gegeven waarin
het belang van het gebed centraal staat. Vanaf groep 6 wordt deze opgedane kennis tijdens
het dhor-gebed en de gotba in praktijk gebracht.
Hygiëne is erg belangrijk tijdens het gebed. Daarom is het dus niet gebruikelijk om aan het
gebed deel te nemen als je sokken vies of nat zijn. Ook is het fijn als niemand tijdens het
gebed last heeft van nare geurtjes. Bovendien is het van belang om het gebedskleed door
middel van gebedssokken schoon te houden. Om deze redenen moeten de leerlingen
schone gebedssokken meenemen. Deze trekken ze aan op het moment dat ze naar de
moskee willen vertrekken.
Het is belangrijk om met correcte gebedskleding deel te nemen aan het gebed. Daarom
moeten de meisjes verplicht een abaya en hoofddoek op school hebben liggen. De

groepsleerkracht zorgt dat de gebedskleding op een vaste plek in de klas bewaard wordt. De
jongens die tijdens de warme dagen een korte broek aan hebben die boven de knie valt,
moeten ervoor zorgen dat zij een abaya dragen.
De leerkracht houdt aan de hand van een registratieformulier bij welke leerlingen de
correcte kleding dragen. De leerkracht neemt contact op met de ouders wanneer de leerling
na twee keer vragen nog steeds geen correcte gebedskleding op school heeft.
Schoolfruit
Volgende week zal er heel bijzonder fruit geleverd worden bij ons op school. We zijn erg
benieuwd naar de smaak.

Voortgangsgesprekken
Komende week staan de voortgangsgesprekken gepland. Uw kind mag, mits het tijdstip dit
toestaat, mee komen naar het gesprek.

