Basisschool Okba Ibnoe Nafi


Nieuwsbrief donderdag 24 april 2014
Agenda
Vrijdag 25 april
Vrijdag 16 mei
19-23 mei
Donderdag 22 mei

vanaf 12.00 begin meivakantie tot 12 mei
Praktijkexamen verkeer groep 7
Projectweek verkeer voor groep 1 t/m 8
studiemiddag groep 1/8 alle leerlingen vrij

Verkeer
Hallo allemaal, daar ben ik weer! Jullie weten het, als jullie mij zien is er nieuws over
verkeer. In de tweede week na de meivakantie, van 19 mei t/m 23 mei, staat het verkeer
centraal. Jullie school zal dan een week lang werken aan een verkeersproject. Het thema is:
'Verkeersborden'. Op maandag 19 mei zal ik er zelf ook zijn, om het project te openen. De
kinderen zullen veel leren over de verschillende verkeersborden die je in het verkeer ziet. Op
vrijdag 23 mei zullen we de projectweek op een leuke en leerzame manier afsluiten. Ik heb er
alvast veel zin in! Tot dan!
Groetjes, Seef de Zebra
Kringloopfair
Beste leerlingen van de Basisschool,
Op zondag 25 mei organiseren we op het terrein van boerderij Wolfslaar een kringloopfair.
Naast kramen voor professionele bedrijven is er voor jullie voldoende ruimte om je oude
speelgoed of kleding voor een klein prijsje te verkopen.
Als je aan deze markt mee wilt doen stuur dan voor 21 mei een mailtje aan
wolfslaar@breda.nl .
Vermeld hierin je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd.
De markt start om 11.00 uur tot 16.00 uur. Neem zelf een kleed en eventueel een stoel mee.
Koningsspelen
De koningsspelen waren een sportief succes. Alle leerlingen hebben hun beste beentje voor
gezet en lekker gesport in het mooie weer.
Kandidaten voor de oudergeleding van de MR stellen zich voor:
Ik ben Ayse Kocakaya, moeder van 3 zoons, Rafet 25, Sevket 20 en Muhammed Eren 4 jaar.
Mijn jongste zoon is leerling bij juffrouw Loes en juffrouw Wafae ( groep 1/2a ).
Ik werk al 14 jaar met kinderen. In het verleden heb ik bij een kinderopvang als voorschoolcoördinator gewerkt en momenteel ben ik werkzaam als zorgcoördinator bij Eren Zorg.
Eren Zorg is bedoeld voor kinderen die niet of onvoldoende aan hun ontwikkelingstaken
toekomen en waarbij een kindgericht aanbod gewenst is. De hulp richt zich op alle
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 het kind en wordt gecombineerd met en geïntegreerd in de
levensgebieden van
gezinsbegeleiding.
Mijn reden om mij op te geven is dat ik graag met interesse wil meedenken, praten en
beslissen over de (beleids)onderwerpen waar wij als ouders van de leerlingen van
Islamitische Basisschool Okba Ibnoe Nafi medezeggenschap in hebben.
Ik vind het belangrijk om - door onder andere aan de MR deel te nemen - optimaal betrokken
te zijn bij wat er in en om school speelt en in de toekomst gaat spelen.
Omdat school een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van onze kinderen, vind ik het
belangrijk om als ouder bij school betrokken te zijn en waar mogelijk een bijdrage te leveren.
Mijn naam is Ouarda Benjadi. Ik ben 28 jaar en geboren in Enschede. Ik heb management
economie en recht gestudeerd aan de saxion hogeschool Enschede, vervolgens heb ik de
premaster Arabische taal en cultuur aan de universiteit van Utrecht afgerond. Op mijn 23ste
trouwde ik en verhuisde ik naar Oosterhout. Ik heb huiswerkbegeleiding en bijles economie
gegeven aan de oelbert gymnasium college te Oosterhout. Ook geef ik wekelijks les in
moskee Almohsinin in Oosterhout aan tienermeisjes over de sirah van de profeet (vrede zij
met hem) . Ik volg wekelijks ook zelf quranles in diezelfde moskee. heb 3 kinderen. Salmane
(4) Aïcha (2,4) en Khadijah (9mnd)
Ik ben een betrokken moeder bij alles wat de ontwikkeling van mijn kinderen betreft. Ik heb
gekozen voor de okba omdat ik overtuigd ben van de meerwaarde van de islamitische
identiteit. Thuis krijgen mijn kinderen de islam mee Elhamdullilah en dit voortzetten op de
uren dat ze op school zitten zal in sha Allah hun persoonlijkheid en karakter versterken.
Waarom moet u op mij stemmen?
Ik maakte me al druk over het onderwijs van mijn kinderen toen ik nog niet eens kinderen
had. Ik geloof niet dat een school zwak kan worden genoemd omdat de resultaten van haar
leerlingen achter blijven, maar het ligt aan de kwaliteit van de leraren en directie, hoe de
school wordt aangestuurd en de mate van betrokkenheid van de ouders. Een school kan niet
uitblinken zonder voldoende ouders die haar ondersteunen. Daarom wil ik graag in de MR.
Controle uitoefenen op de directie en meebeslissen over belangrijke schoolzaken.
Ik ben zeer ambitieus en wil me inzetten voor deze school om van okba ibnoe nafi een van de
topscholen van dit land te maken. Niet alleen omdat mijn kinderen hier onderwijs genieten,
maar simpelweg omdat alle instellingen met een islamitische identiteit koploper zouden
moeten zijn.
Ik vind de veiligheid ( in de breedste zin) van de kinderen erg belangrijk en zal me hier in
sha Allah sterk voor maken. Het waarborgen van de islamitische identiteit en het toezien op
kwalitatief onderwijs!
Hadith van de week: Het Paradijs bereiken middels het gebed
“De sleutel tot het Paradijs is het gebed, en de sleutel tot het gebed is de wassing
(wudu).” Deze hadith is overgeleverd van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met
hem) door Jabir ibn Abdullah (moge Allah tevreden met hem zijn) en staat vermeld in Sunan
at-Tirmidhi. De hadith is hasan (goed) verklaard door As-Suyuti.
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