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Assalaamoe alaikoem beste ouders/verzorgers,  

Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen. In dit informatieboekje wordt u geïnformeerd 

over de belangrijke zaken die van belang zijn bij het leerjaar waar uw kind in zit. Deze zaken 

hebben te maken het specifieke leerjaar van uw kind en zal dus kunnen verschillen van de 

andere leerjaren. Graag nemen wij u hierin mee. Hieronder volgt een overzicht van de 

algemene zaken, maar ook vakspecifieke informatie. Daarnaast zullen er ook adviezen 

worden gegeven over o.a. huiswerk, zelfredzaamheid e.d.  

Algemeen 

Islamitische manieren 
Enkele belangrijke islamitische adviezen om mee te nemen in de dagelijkse routine: 
 
Gebed 
Om de dag goed te starten is het belangrijk dit te doen met de meest belangrijke en 
verheven aanbidding, het gebed.  
 
Allaah sobhanahu wa ta3aala zegt in de Quraan (vertaling van de betekenis) : 
‘Het gebed is de gelovigen op vaste tijdstip voorgeschreven.’ (Nisa/103) 
 
Het op tijd verrichten van het gebed en met name het fadjr (ochtend) en asr (namiddag) 
gebed brengt vele gunsten en beloningen met zich mee.  
De profeet Mohammed sallalaahu 3lahi wa salam heeft hierover gezegd:  
 
‘Wie de twee koele gebeden (asr en fajr) verricht, zal het Paradijs binnentreden.’ (sahih al 
Bukhari) 
 
Adhkaar 
Na het fadjr en asr gebed wordt het sterk aanbevolen om de adhkaar (het gedenken van 
Allaah) te verrichten. Ook de adhkaar brengt vele gunsten en beloningen met zich mee. In 
het boekje ‘Hisn al Moslim’ staan al deze gedenkingen geschreven. Hisn al Moslim is in 
verschillende vormen beschikbaar: 
Gedrukt  
Digitaal; via app en youtube 
 
Hierbij een aantal belangrijke gedenking. 
Soeratul; an-Nas, al Falaq en al Ikhlaas 3x  
Ayaat al Koersie 1x  
‘Raditoe billaahi Rabban, wa bi'l islaami dienan, wa bi Mohammadin (sallaahoe 3layhi wa 
sallam) Nabiyyan 3x 
‘Bismillaahi'l ladhie la yadoeroe ma asmihi shayan fi'l ardi wa laa fi’s samaa-i wa hoewa's 
Samie’oe 'l ‘Aliem. 3x 
 
De manieren van aankleden en eten 



 

 
 

Onze geliefde profeet Mohammed sallalaahu 3lahi wa salam verrichtte/ startte alle nobele 
zaken met rechts (rechterhand) zoals; het haren kammen, aankleden, eten, drinken, het 
geven van salam, woedoe etc. Het is dan ook van de soenna om hem sallalaahu 3lahi wa 
salam in te volgen.  
 
Het verlaten van het huis 
Het wordt sterk aanbevolen om met woedoe het huis te verlaten. Allaah sobhanahu wa 
ta3aala stelt een engel beschikbaar om diegene gedurende de dag te beschermen zolang 
hij/zij in staat van reinheid verkeerd.  
De leerlingen verrichten het gebed op maandag, dinsdag en donderdag en hoeven dan 
alleen over hun sokken te vegen i.p.v. te wassen wanneer ze de woedoe verrichten op 
school.  
 
Bij het verlaten van het huis, stappen we met de linkervoet naar buiten en zeggen:  
"Bismillaahi tawakkaltoe alAllaahi wa laa hawla wa laa qoewwata illaa billaah. 
Allaahoemma innie aoedhoebika an adhilla aw oedhalla, aw azilla aw oezalla, aw adhlima 
aw oedhlama, aw adjhala aw yoedjhala alayy."  
 
Bij het binnentreden van het huis, stappen wij in met onze rechtervoet en zeggen wij:  
 
"Bismillaahi waladjnaa, wa bismillaahie kharadjnaa, wa alaa rabbienaa tawakkalnaa. 
 
Vóór het slapengaan 
Het advies is om enkele belangrijke manieren mee te nemen in de avondroutine.  
Het verrichten van de woedoe, eventueel na het tandenpoetsen 
Het verrichten van de gedenkingen van ‘vóór het slapengaan’ zoals:  
Ayaat al Kursie. De beloning voor het slapen in reine staat (woedoe) en het reciteren van 
ayaat al Koersie: Allaah sobhanahu wa ta3aala zal een engel aanstellen om diegene 
gedurende de nacht te beschermen tegen al het slechte wat Hij heeft geschapen. 
Soera an Nas, al Falaq en al Ikhlaas 3x 
“Bismik Allaahumma amoetoe wa a7ya”  
Het slapen op de rechterzijde 
 
Benodigdheden school 
Uw kind heeft de volgende materialen/middelen nodig voor school:  

▪ Gymschoenen (bij voorkeur met klittenband) 
▪ Gymkleding 
▪ Broodtrommel en beker 
▪ Schooltas 

N.B. Wij verwachten dat de leerlingen geen speelgoed of andere materialen vanuit huis 
meenemen naar school.  
 

Luizencontrole 
Het is belangrijk om uw kind regelmatig te controleren op hoofdluis. Als uw kind hoofdluis 
heeft, vernemen wij dit graag.  
 

Verzuim en verlof 

De eerste schoolbel gaat af om 08.25. De leerlingen dienen dan in de rij van hun groep te 



 

 
 

staan. De tweede schoolbel gaat om 08.30 en dan zal de les aanvangen. Leerlingen die na 

08.30 binnenkomen zijn te laat en zullen worden geregistreerd. Voor meer informatie en de 

consequenties bij frequent te laat komen verwijzen wij u door naar het verzuimprotocol op 

de website. 

Bij ziekte kunt u uw kind voor 08.45 telefonisch afmelden. Tevens kunt u een 

absentiemelding doen via Social Schools.  

Verlof kunt u aanvragen via de website van Al Islaah (www.alislaah.nl). De voorwaarden om 

verlof aan te kunnen vragen vindt u hier eveneens terug.  

Gezonde voeding 
Ontbijten is een gezonde start van de dag. Daarom gaan wij ervanuit dat uw kind heeft 
ontbeten voordat het naar school komt. Wij zijn een gezonde school en hebben hierover 
afspraken gemaakt, zoals dat alle leerlingen groente en/of fruit nuttigen in de kleine pauze. 
In de grote pauze eten de leerlingen een gezonde boterham (denk aan volkoren, 
meergranen, bruin etc.) met verantwoord beleg (denk aan pindakaas, (smeer)kaas etc.). Op 
school wordt er alleen water of (karne)melk gedronken. Voor meer informatie verwijzen wij 
u naar het voedingsbeleid op de website.  
 

Bedtijd 

Een voldoende uitgerust kind heeft energie en heeft genoeg slaapuren genoten. Een 

geadviseerde bedtijd voor een leerling uit groep 3 (6-7 jaar) is dan ook 19.00 uur. U kunt 

voor het slapengaan uiteraard een boekje voorlezen.  

Contact 
De groepsleerkracht plaatst regelmatig berichten op SocialSchools. U kunt hier op reageren 
indien gewenst. Ook kunt u via SocialSchools contact opnemen met de groepsleerkracht van 
uw kind. Dit kan bij vragen of bij het maken van een afspraak. Via het Ouderportaal van 
Parnassys kunt u op de hoogte blijven van de absentie, de voortgang van uw kind en het 
digitale rapport van uw kind. 
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Schoolvakken  

Taal  (voor)lezen (en begrijpend luisteren)  
▪ Het wordt sterk aangeraden om lid te worden van de openbare 

bibliotheek. Het is ook raadzaam om een keer in de drie weken samen 
met uw kind naar de bibliotheek te gaan om (samen) boeken te lenen.   

▪ Het advies is om dagelijks samen met uw kind een boek(je) te lezen. U 
kunt uw kind voorlezen, maar uw kind kan het verhaal ook aan u 
navertellen of u kunt uw kind het verhaal na laten tekenen.   

▪ Voor, tijdens en na het voorlezen kunt u vragen stellen over het boek 
aan uw kind (zie bijlage voor tips).   

▪ Op het internet kunt u ook luisterboeken vinden en hier samen met uw 
kind naar luisteren.   

▪ Het is raadzaam om naast het voorlezen van boeken uw kind te 
abonneren op een tijdschrift, zoals ‘Maan Roos Vis’, ‘Okki’, ‘Donald 
Duck Junior’, ‘Imaan Magazine’ en ‘Disneyboekenclub’.   

AVI niveaus  
Ook in de bibliotheek zijn er leesboekjes te lenen. Let u op de AVI-niveaus? Dit 
geeft het leesniveau weer. dit begint bij AVI start, daarop volgt AVI M3, AVI E3, 
AVI M4, AVI E4, etc. Dit verwijst naar het leerjaar: M3 staat voor het leesniveau 
dat kinderen midden groep 3 hebben, E3 voor het leesniveau op eind groep 3, 
M4 voor midden groep 4, enzovoort. Is uw kind al verder in het leesproces 
kunnen zij uiteraard al boekjes lenen en lezen van een hoger leerjaar. 
 
Lezen aan het begin van groep 3  
Het begin van het leesniveau wordt dus aangeduid met AVI start. Dit is grofweg 
het leesniveau van de eerste maanden in groep 3. Kinderen ontwikkelen zich 
snel in het lezen. Een boekje van de eerste maand groep 3 is daarom 
beduidend eenvoudiger dan wanneer een kind al vier maanden in groep 3 zit. 
Daarom is het goed om binnen dit AVI start niveau te letten op de serie. De 
serie komt overeen met de kern waarin wij werken. Wij beginnen met kern 1; 
hierbij passen AVI start boekjes van serie 1. Daarna volgt kern 2 en daar passen 
boekjes van serie 2 bij. In de weekmail geven wij altijd aan wanneer we met 
een nieuwe kern gaan beginnen; dit is ongeveer elke 2 à 3 weken. Zo weten 
jullie welke passende boekjes je kan halen en speel je goed in op wat we op 
school doen!  

  
Fonemisch bewustzijn  

▪ Oefen regelmatig met uw kind dat woorden bestaan uit klanken of 
klankgroepen. De leerkracht leert ze op school werken met een 
stappenplan bij het spellen.   

▪ Aan te raden is om regelmatig met uw kind rijmwoorden te oefenen.   
▪ Het zingen van liedjes is ondersteunend bij het aanleren van nieuwe 

woorden en/of klanken. Probeer zo vaak mogelijk met uw kind te  
zingen thuis.   

▪ Hanteer thuis het volgende stappenplan bij spelling.  
Ik luister goed 



 

 
 

Ik zeg het woord 
Ik hak het woord 
Ik maak het woord 
Ik lees het woord 
Ik kijk het woord na.  
  

Woordenschat  
▪ Op school wordt de methode LOGO3000 gebruikt om nieuwe woorden 

aan te leren. Dit kunt u ook thuis oefenen met uw kind.   
▪ Het is van belang voor de woordenschatuitbreiding van uw kind om 

voorwerpen in- en buitenshuis te benoemen. Dit kan zowel in de 
moedertaal als in het Nederlands worden gedaan.   

▪ Laat uw kind dagelijks naar educatieve programma’s kijken op televisie 
of internet ter ondersteuning van de woordenschatuitbreiding en 
mondelinge taalvaardigheid. U kunt denken aan het programma 
‘Koekeloere’, ‘Rekenen met Raaf’, ‘Rekenen met Moffel en Piertje’, 
‘Kliederen met klanken’ en ‘Huisje, Boompje en Beestje’  

Rekenen  U kunt uw kind ondersteunen op volgende rekengebieden:   
Tot en met december: 

▪ Oefenen met tellen tot 40 en terugtellen van 40 naar 0 
▪ Oefen de begrippen: links, rechts, midden, op, in, onder, boven, naast, 

lang, kort, dik, dun, vol, leeg, hoog, laag, groot, klein, tussen, meer,  
minder, breed, smal, beneden voor, achter 

Vanaf januari: 
▪ Oefenen met tellen(tot 100) 
▪ Oefenen van tellen met sprongen van 10 tot 100 
▪ (10-20-30-..) 
▪ Oefenen met terugtellen ( van 100 tot 0) 
▪ Cijfers t/m 100 kunnen lezen en schrijven 
▪ Sommetjes maken (optellen/aftrekken tot 20) 
▪ Hele uren op de analoge klok (bijv. 12.00 uur, 4 uur, etc.) 
▪ Splitsen tot en met 10 (bijv. 10 is 7 en 3, maar ook 6 en 4) 
▪ Alle munten en biljetten van 5 en 10 kennen 

Motoriek  Fijne motoriek  
▪ Oefen met uw kind het schrijven regelmatig als onderhoud.   
▪ Het is goed om samen met uw kind regelmatig te knippen langs    
      een lijn, blaadjes te scheuren en/of kralen te rijgen.   
▪ Wij leren de leerlingen het verbonden schrift aan. 

  



 

 
 

                
  
Grove motoriek  

▪ Het is goed om veel te bewegen, ook voor jonge kinderen.   
      Hierbij kunt u denken aan klimmen, klauteren, balanceren op  
      een balk, springen en het gooien en vangen van een bal.   

 
Oefenwerk  
U kunt samen met uw kind thuis oefenen. Hierboven zijn er allerlei suggesties gedaan per 
vakgebied. Aanvullend vanuit school kan er digitaal worden geoefend door in te loggen op 
Basispoort. De inloggegevens krijgt u van de groepsleerkracht. De groepsleerkracht 
informeert u ook middels berichten via Social Schools over leer- en oefenwerk. Bijgaand treft 
u ook een dagplanning aan, die u eventueel zou kunnen gebruiken als ondersteuning bij het 
plannen van leer- en oefenwerk.   
  
Uw kind maakt ook toetsen na elk thema of blok. Ook hierover wordt u tijdig bericht door de 
groepsleerkrachten. Leerwerk wordt veelal een week van tevoren meegegeven aan uw 
kind.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bijlage 1: Vragen voor een verhaal 

Wie-Wat-Waar-kaartje 

1 
 
 

 
Wie? 
Over wie of wat gaat het verhaal? 

 

2 ? Wat? 
Wat gebeurt er? 

 

3  

 

Waar? 
Waar speelt het verhaal zich af? 

 

4 

 

Wanneer? 
Welk jaar, welke maand, welke dag, hoe laat,  

ochtend, middag, avond? 

 

5 W? Waarom? 
Waarom gebeurt iets?  

Wat is de oorzaak? 

 

6 

 
Hoeveel? 
Welke getallen worden genoemd? 

 

7 

 
Bedenk zelf een vraag 

 
 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

 

 
Bijlage 2: Dagprogramma  

  

  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag  Zondag   

16.00 uur  

  

  

  

  

            

16.30 uur  

  

  

  

  

            

17.00 uur  

  

  

  

  

            

17.30 uur  

  

  

  

  

            

18.00 uur  

  

  

  

  

            

18.30 uur  

  

  

  

  

            

19.00 uur  

  

  

  

  

            

19.30 uur  

  

  

  

  

            

20.00 uur  

  

  

  

  

            

  

Samen met uw kind kunt u kijken naar een werkbaar dagprogramma. Het is goed om uw kind 
verantwoordelijkheid te geven en in samenspraak de dagplanning in te vullen. Neemt u hier 
vooral ook sport, vrijetijdsbesteding, creatieve expressie, schermtijd en tijd voor bezinning in 
mee.  

▪ Denkt u aan huiswerk?  
▪ Lezen (30 minuten per dag)  
▪ Salawaat, adhkaar, gebed en memorisatie zijn ook ingepland?   

  

Handtekening   Handtekening   Handtekening  
Kind    Vader    Moeder  

  

      _________________       _________________        ________________  


