Basisschool Okba Ibnoe Nafi


Agenda
Maandag 23 sep
Dinsdag 24 sep
Dinsdag 24 sep
Dinsdag 24 sep
Vrijdag 27 sep
Dinsdag 1 okt
Donderdag 3 okt

alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag
groep 1/2 ’s middags boswandeling
vanaf 14.30 uur CJG
groep 7 tussen 11.15 uur – 12.15 uur MOTI
groep 6 naar de bibliotheek
alle kinderen ’s middags vrij
groep 1/2 ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag

Studiedag maandag 23 september
Deze week waren de informatiemiddagen van onze school. We zijn verheugd
over de hoge opkomst van ouders. Bedankt voor uw betrokkenheid! Denkt u aan het
invullen van de ouderenquête?! Als u nog hulp erbij nodig heeft, bent u van harte welkom
op school.
Stagiaire groep 4
Een nieuw gezicht op school, Samira stelt zichzelf hieronder even voor:
‘Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Samira Berkani en ik kom uit Breda. Ik ben een Pabo
studente van de Avans Hogeschool. Dit jaar zal ik mijn stage als leraar in opleiding bij Aziz in groep
4 afronden, insha Allaah. In het begin van dit schooljaar zal ik iedere dinsdag voor de klas staan en op
de woensdagen de leerlingen extra ondersteunen. Vanaf januari zal ik op dinsdag en woensdag
zelfstandig voor de klas staan. Ik hoop uiteindelijk iets te kunnen betekenen voor de leerlingen en zelf
veel te leren. Ik heb er in ieder geval veel zin in!’
Inspectiebezoek
Op 9 september heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school voor een vierjaarlijks
onderzoek. Ik ben blij te kunnen melden dat Okba Ibnoe Nafi het vertrouwen geniet van de
inspectie. Dit betekent dat we het basisarrangement behouden. Alhamdoelillah! Okba Ibnoe
Nafi is duidelijk op de goede weg en krijgt nu ook de tijd om in alle rust verder te werken
aan groei en kwaliteitsverbetering.
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Anashied-lessen



Vanaf komende vrijdag inshaAllah zullen de anashied-lessen weer beginnen voor de
groepen 6, 7 en 8. De leerlingen zullen worden voorbereid voor een optreden tijdens de grote
finale, waarin Okba Ibnoe Nafi zal strijden met andere islamitische scholen om de titel beste
anashied-school van Nederland.
Okba Ibnoe Nafi scoort een ruime voldoende
Vorige week is een lijst bekend gemaakt waarin scholen met elkaar worden vergeleken op
basis van de Cito-scores van de laatste drie jaar. Okba Ibnoe Nafi scoort hierin een ruime
voldoende: een 7,4!
Boswandeling
Op dinsdagmiddag hebben we de boswandeling gepland voor de kleuters. Het thema herfst
is dan begonnen. We gaan naar het cadettenkamp in Teteringen. Vertrek om 13.00 en zijn om
15.15 terug op school. Heel graag willen we vrijdag weten of u kan rijden i.v.m. de vrije
maandag. Schrijf u naam op de lijst bij de klas. (we hebben nog veel vervoer nodig!)
Juffen groep 1-2.
Kinderboekenweek
Op 2 oktober begint de Kinderboekenweek. Het thema van 2013 heeft te maken met sporten
en spelen en is ‘Klaar voor de start!‘. Er zal veel aandacht zijn voor boeken over bewegen,
winnen, verliezen, talenten en trainen. Het is de 59e editie en zal zijn tot en met 13 oktober
2013.
Hadith van de week: Tien dagen van Dhul-Hijjah
“Er zijn geen dagen waarop de goede daden meer geliefd zijn bij Allah dan deze tien dagen.”
Ibn Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) leverde deze woorden van de Profeet (vrede
en zegeningen zij met hem) over. De hadith staat vermeld in Bukharie.
De tien dagen waarover de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) in deze hadith spreekt,
slaan op de eerste tien dagen van de islamitische maand Dhul-Hijjah (de maand waarin de
Hadj plaatsvindt). Het is aangeraden om Allah veelvoudig om vergeving te vragen en
om het verrichten van goede daden te vermeerderen in deze dagen. Dit kan onder andere
door extra gebeden te verrichten, vrijwillig te vasten, te offeren op de dag van ‘ied, dhikr en
smeekbeden verrichten.
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