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Heb geduld 
“ Wees geduldig, want elk 
periode zal gevold worden door 
een periode die nog slechter is, 
totdat jullie je heer zullen 
ontmoeten”  
(Sahieh al Boekharie) 
 



Afsluiting voor de vakantie ! 

 

 

 

 

Afsluiting 

Vandaag was alweer de laatste schooldag voor de kinderen. De 

kinderen hebben deze week hard gewerkt en veel toetsen gemaakt. 

De resultaten van de toetsen zullen morgen ingevoerd worden en 

deze kunt u dan inzien via het ouderportaal. 

De kinderen hebben wat pakketjes meegekregen om thuis mee te 

oefenen ter voorbereiding op de aankomende Cito toetsen. 

We hebben vanmiddag gezellig spelletjes gespeeld en de kinderen hebben genoten van al het lekkers wat zij 

hebben meegenomen.Wij wensen jullie een fijne vakantie en zien de kinderen op 8 maart weer op school 

inchaAllah. 

 

Juffen groep 6. 

 

 

 

 



 

 

Gezellige middag  

De kinderen hebben de laatste tijd hard gewerkt. We hebben een pittige periode thuis onderwijs achter de rug en 

hier op school hebben we de laatste anderhalve week hard gewerkt aan het heropbouwen van de regels, routines, 

afspraken en het meedoen met lessen. De kinderen zijn weer aan elkaar gewend en we mochten een nieuw kind in 

de klas welkom heten: Ibrahim (4) begint na de voorjaarsvakantie bij ons in de groep.  

Om het goede inzet van de kinderen te vieren hebben we vandaag gezamenlijk geluncht met een paar lekkere 

hapjes erbij. Elyessa heeft ook mogen trakteren... Dankjewel lieve Elyessa.  

 

Wij wensen jullie een hele fijne voorjaarsvakantie en hopen iedereen veilig en wel weer te zien over twee weken. 

Dan beginnen we gelijk met een van mijn lievelings thema's: de lente.  

 

Vriendelijke groet, 

Rosie & Ikram 

 

 

 



 

 

 

Wees lief voor elkaar 

De leerlingen hebben dinsdag  middag hebben we een creatieve middag gehad. Dit was erg leuk. Een 

lieveheersbeestje met een mooi bericht. Bijgaand de foto's van het resultaat. Creatieve middag in het teken van 

elkaar beter leren kennen. Elk leerling heeft een mooie boodschap voor de klas geschreven.  

Prachtige afsluiting voor de vakantie!  

Juf Sanae 

 



 

Tips en weetjes over de lente  

 

• Het woord ‘lente’ afstamt van het woord ‘lang’? Dit heeft te maken met het langer 
worden van de dagen en het korter worden van de nachten. 

 

• De lente niet alleen invloed op de natuur, maar ook op mensen heeft? De langere dagen 
en grotere hoeveelheid zon maken de meeste mensen vrolijker en actiever 

  
• De astronomische lente ieder jaar op 20 maart begint, omdat de zon dan precies boven 

de evenaar staat. 

 

• Het in de lente aan de zee veel zonniger is dan in het binnenland? De zon schijnt daar 
wel 60 uur extra. Door het koude water van de Noordzee ontstaan er minder wolken 
boven het water. Extra reden voor een strandbezoek dus!  

• Voor veel dieren is het dan ook weer tijd om wakker te worden. Ze ontwaken uit hun winterslaap 
en de natuur biedt weer volop voedsel zodat ze kunnen aansterken. Bekende voorbeelden hier 
van zijn de egel en de beer, maar ook bepaalde soorten schildpadden en slangen houden een 
winterslaap.  

• In de lente komen de trekvogels weer terug van hun vakantieadres in het zuiden. Ze hebben het 
koude  ontvlucht en komen nu terug om de hete temperaturen te mijden.  

 
 

 



Heerlijke lente mocktail 

 

Aardbei-framboosmocktail 
• 12 aardbeien 

• 1 takje verse munt 

• 12 frambozen 

• 2 el Teisseire siroop aardbei en framboos 

• 300 ml koolzuurhoudend water (koud) 

• 4 ijsblokjes 

• Maak de aardbeien schoon. Haal de blaadjes van het takje munt, houd een paar blaadjes achter 

voor garnering. Doe de helft van de aardbeien, de muntblaadjes, de helft van de frambozen, de 

limonadesiroop en het koolzuurhoudend water in een hoge beker en pureer met de staafmixer. 

• Verdeel de ijsblokjes, de rest van de aardbeien en frambozen over de glazen, schenk de mocktail 

erin en garneer met de achtergehouden muntblaadjes. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Veel kleur plezier !!! 

 

 

 

 



Een gezellige middag in 
groep 7/8 

 

. Creatieve middag. 

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen gewerkt aan fotolijst voor 

een dierbare. Dit leverde verhitte discussies op bij de kinderen. De 

een vond dat de ouders het lijstje verdiende, terwijl een ander het 

voor broer, zus, vriend of vriendin maakte.  

Het was leuk om te zien hoe ze elkaar probeerden te overtuigen met hun argumenten. Waardevolle 

momenten die wijze lessen opleveren. Immers ieder zijn beleving is anders en oke. Hier hebben we als klas 

kort een gesprek over gehouden. Vervolgens mochten ze hun fantasie de vrije loop laten en rolden er 

creatieve werkjes uit. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Gourmetmiddag 

 

De dag voor de vakantie hebben we afgesloten met een middag gourmetten. 

De kinderen keken er erg naar uit en hadden alles tot in de puntjes uitgewerkt. De boodschappen verdeeld 

en gekocht, de grilplaten bij elkaar verzameld en de frietjes van meester Taner maakten de dag compleet.  

 

De kinderen hebben intens genoten en dit hadden ze ook verdiend. Ze hebben het afgelopen half jaar hard 

gewerkt en wij zijn trots op iedere leerling. Nu even genieten van een welverdiende vakantie en tot over 2 

weken! 



 

 

 

Hoogtepunten SocialSchools 2021 

Ondanks de toestand waar we in bevinden zijn er ook mooie momenten geweest op school. Zie hieronder voor de 

hoogte punten van afgelopen tijd! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afsluiting  

 

Salaam wa aleikoum beste ouders/verzorgers en lieve leerlingen,  

 

Wij wensen jullie namens het team van Al Islaah, een hele fijne voorjaarsvakantie en hopen 

iedereen veilig en wel weer te zien over twee weken. 

 

Geniet van het lekkere weer!  

 

Assalaam wa aleikoum  

 

Team Al islaah  
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