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AL QALAM INF0
11 januari 2019
As-Salaam aleikoem wa rahmatuAllaahi wa barakaatuh beste ouders,
Voor de agenda:
vanaf maandag 14 januari:
maandag 14 en dinsdag 15 januari:
woensdag 23 januari:
donderdag 14 februari:

start afname cito’s
schoolfotograaf
start nationale voorleesdagen, voorleesontbijt
rapportmiddag/avond

Schoolfotograaf
Op maandag 14 en dinsdag 15 januari 2019 komen de fotografen van FotoKoch de
schoolfoto’s maken. We verzoeken u het onderstaande goed te lezen, zodat er geen
misverstanden ontstaan:






Op maandag 14 januari gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 4 op de foto.
Op dinsdag 15 januari gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op de foto.
Broertjes en zusjes die bij ons op school zitten worden maandag- of dinsdagmiddag
met elkaar gefotografeerd.
Dit jaar is er geen mogelijkheid om uw jongere kinderen, die nog niet op Al Qalam
zitten, te laten fotograferen samen met uw schoolgaande kinderen.
Tip van de fotograaf: trek uw kind(eren) kleurrijke kleding aan.

Schaatsen
Afgelopen maandag gingen wij naar de schaatsbaan. Toen we daar waren zochten we onze
maat schaatsen. Daarna gingen we schaatsen. Sommige kinderen vielen, maar gelukkig niet
heel hard. Het schaatsen was leuk. We hebben wedstrijdjes gedaan. Het was erg leuk omdat
het niet zo druk was op de ijsbaan.
We hadden allemaal handschoenen mee, dat moest zodat je handen beschermd waren en er
niemand overheen kon schaatsen als je was gevallen. Het was heel leuk omdat de kinderen
die al konden schaatsen de kinderen konden helpen die het nog niet zo goed konden.
Bedankt aan alle ouders die voor ons hebben gereden.
Silina en Amina, groep 6b

Even voorstellen
Mijn naam is Eline Hoppezak. Ik ben 22 jaar en woon in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Ik zal vanaf nu iedere maandag, donderdag en vrijdag aan het werk zijn op Al Qalam.
De eerste weken kunt u mij vinden in de instroomgroep en later dit jaar zal ik juf Canan
vervangen die met zwangerschapsverlof zal gaan.
Ik heb heel veel zin in de komende periode. U bent altijd welkom bij mij om vragen te
stellen.
Groetjes,
Juf Eline.

Het gebed
We zijn sinds een aantal weken gestart met het nieuwe gebedsprotocol. We zien dat de
kinderen de regels serieus nemen, en ook het belang steeds beter begrijpen. Hierdoor
wordt het gebed in goede banen geleid. De leerlingen komen rustig in nette rijen de
gebedsruimte binnen, onder begeleiding van de eigen leerkracht. Er wordt aandachtig naar
de imam geluisterd. Elke week worden twee kinderen uit groep 8 gekozen om het gebed
gedurende een week te mogen begeleiden.
We zijn erg trots op onze kinderen!
Het belang van het gebed
“De eerste van zijn daden waar de mens op de Dag der Opstanding verantwoording over
moet afleggen, is zijn gebed. Wanneer dat helemaal in orde is, slaagt hij en heeft hij succes;
wanneer dat niet in orde is, heeft hij gefaald en verloren.”
Deze overlevering werd overgeleverd door Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem
zijn) van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en staat vermeld in Muslim.
De godsdienstcommissie.

Rapport
Wilt u het rapport van uw kind(eren) weer mee terug geven naar school, als u dit nog niet
gedaan heeft?

Cito periode
Op maandag 14 januari starten de Citotoetsen voor de groepen 1 t/m 7. Afhankelijk van de
groep, duurt het toetsen tot en met vrijdag 3 februari. De leerlingen kunnen niet leren voor
deze toetsen. Wel is het belangrijk dat uw kind uitgerust en met voldoende energie aan de
toetsen begint. Zorg er daarom voor dat uw kind op tijd naar bed gaat en ’s ochtends goed
ontbijt.

