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Geplande
evenementen
Cito training groepen 6 en 7

De LTU-activiteiten zijn in volle gang. Na thema Lente zijn de
voorbereidingen getroffen ter voorbereiding op de
Ramadan. Om in de sfeer te komen mochten de leerlingen
hun eigen slinger in elkaar knutselen. Daarnaast hebben zij
hun eigen placemats gemaakt om de Iftar op te nuttigen.

26 en 27 mei 2018
10:00 tot 13:00 uur
Aanmelden via info@roaa.nl

Er is echter ook gedacht aan de medemens. De leerlingen
van de groepen 1 en 2 hebben veel aandacht geschonken
aan de zakaat, de derde verplichte zuil van de Islam. De
leerlingen hebben elk een spaarpot gekregen die ze na een
maand weer op school konden inleveren. Daarnaast is
schoolbreed een inzamelingsactie gehouden van
voedselproducten. Zowel de opbrengst van de spaarpotten
als de ingezamelde voedselproducten zijn ten behoeve van
stichting Al-Yatiem.

“Bescherm jezelf tegen het vuur, al is het door het weggeven
van een halve dadel” (Bukhari en Muslim)
-----------------------------------------------------------------------------------------Wist u dat de leerlingen ook hebben geleerd hoe zij het gebed
moeten verrichten? Niets is mooier dan dit dan ook
daadwerkelijk in een moskee uit te voeren. De leerlingen
kregen een warm ontvangst in de Essalam Moskee en de Laleli
Moskee. Ter afsluiting heeft iedere leerling een eigen
gebedskleed gekregen.

Pagina 1 van 2

“Het was gewoon te mooi voor
woorden!”

Islam & Wetenschap

-Mevrouw L. A (moeder leerling Ibn-I Sina)-

Islam & Wetenschap, hét exclusieve project van ROAA, heeft
weer plaatsgevonden. De leerlingen hebben zich op creatieve
wijze beziggehouden met de wetenschap en een koppeling
gemaakt met de Islam. De leerlingen hebben onderzoek
gedaan naar verschillende Islamitische wetenschappers. Ook
hebben zij allerlei proefjes uitgevoerd met betrekking tot deze
uitvindingen. Kritisch onderzoek, gezamenlijk overleg en het
brainstormen over de presentatie resulteerden in een prachtige
afsluiting. Deze vond plaats op 14 maart 2018 in Laleli Moskee
te Rotterdam. De kijkers konden de Oosterse marktsfeer
proeven en optimaal genieten van de presentaties van de
leerlingen.
“Ik voel me in een échte
Arabische bazaar. Jullie hebben
het echt leuk gemaakt. Ik kan
niet wachten tot de volgende
afsluiting.”
-Mevrouw S. N (Bezoeker afsluiting)-

“Ik heb veel geleerd tijdens Islam & Wetenschap. Ik wist echt
niet dat er zoveel Islamitische wetenschappers bestaan en dat
ze zoveel hebben uitgevonden. Ik ben er trots op dat ik Moslim
ben. De Islamitische wetenschappers zijn mijn grootste idolen.
Later wil ik een wetenschapper worden die veel zal betekenen
voor de mensen.”
-Leerling B. M-

“Wat staan de leerlingen er toch
vol zelfvertrouwen. Ma Sha Allah.
We hebben hard gewerkt en
verwachtten een mooie afsluiting,
maar dit is nóg mooier dan we
hadden verwacht!”
-Begeleidster ROAA-
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