
  

 

Klassen Roosters 

 Khadija (meidengroep) 

Zaterdag 11:30 t/m 15:00 uur 

Touda Mansouri / Rotana Zeino 

 Abu Bakr  
Zaterdag 13:00 t/m 16:00 uur 
Touda Mansouri 

 Omar ibn Khattab  
Zondag 11:00 t/m 15:00 uur 

Bilal Komen / Abdelaziz Ourhris 

 Othman ibn ‘Affan  
Zondag 11:00 t/m 15:00 uur 

Bilal Komen / Abdelaziz Ourhris 

 Qur’anlessen:  
Woensdag 15:00 t/m 17:00 uur 

Imam Abdelmouneim 

 

BELANGRIJKE DATA 
12 & 13 maart  2016  Fruitdag Madrasat Langedijk (alle klassen) 
    12 maart   2016  Sadaqah Hajja Ourhris Allahi rahma (later meer info) 
26 & 27 maart   2016  Toets periode 3 

BEDANKBRIEF OPVANG VLUCHTELINGEN 
Salam oe aleikum, 
Op 13 februari mocht ik een prachtige bos bloemen in ontvangst  nemen van Hart voor 
Langedijk D66. Dit gebaar was  een blijk van waardering en als dank voor al onze hulp 
tijdens de opvang van de vluchtelingen in de sporthal. De bloemen waren een symbool 
waarmee niet alleen ik maar ook alle vrijwilligers van de islamitische gemeenschap 
worden  bedankt. Ik heb  belooft de boodschap over te brengen. Dus bij deze:) Ook ik 
wil jullie bedanken want zonder alle  vrouwen die keer op keer klaar stonden, en nog 
steeds klaar staan om fisabillilah te koken en te helpen was het niet gelukt om die 9 
dagen voor onze gasten wat te betekenen. Wij zullen hun niet vergeten maar ik denk 
dat zij ons ook nooit zullen vergeten. Dank jullie wel allemaal. En moge  Allah jullie al-
len rijkelijk belonen in shaa allah. Groetjes, Touda Ourhris  

FRUITDAG  
Namens Madrasat Langdijk & de kinderen van de Abu bakr klas willen wij via deze weg 
de ouders bedanken voor hun bijdrage om de eerste FRUITDAG te laten slagen. Nog-
maals hartelijk dank. Wij hopen hiermee dat we het gezond eten blijven stimuleren, en 
dat ook in de moskee! De volgende fruitdag staat op 12 & 13 maart in de planning. 
Houd u er rekening meer dat u uw kinderen met lekker gezonde voedsel naar de    
moskee stuurt.  

INSCHRIJVING MOSKEE LANGEDIJK 
Vanwege het grote aantal inschrijvingen heeft het Madrasat Langedijk samen met 
Moskee Langedijk besloten om de eigen leden voorrang te geven bij de inschrijving 
van hun kinderen.  Kinderen van niet-leden die geen moskeebijdrage (shartt) betalen 
worden niet automatisch toegelaten. Het is daarom zeer belangrijk mocht u uw         
kinderen willen inschrijven voor madrasat Langedijk, dat u uw zelf ook inschrijft als lid 
van de moskee Langedijk. Voor verdere informatie kunt u uiteraard contact opnemen 
met de moskee.   

HUISWERK (BELANGRIJK) 
Elk leerling krijgt huiswerk mee. Op dit moment wordt er slecht omgegaan met het   
maken van huiswerk door de kinderen. Het is voor ons belangrijk dat er thuis ook wordt 
opgelet dat de kinderen hun huiswerk maken. Het is voor uw kinderen belangrijk dat ze 
blijven oefenen en memoriseren. Mocht u vragen hebben over wat uw kind moet leren 
dan kunt u altijd contact opnemen met de leraren.  

LESGELD  
Helaas moeten wij mededelen dat niet iedereen de lesgeld heeft voldaan. Wij willen u 
er aan helpen herinneren. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, dan vragen wij u om zo 
spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. U kunt ons bellen of mailen 
(madrasatlangedijk@outlook.com) en uiteraard kunt u ook langs komen.  
 

                           Voor verdere vragen kunt u ons altijd bellen of mailen  

Madrasat Langedijk   maart 2016 

     Contact  

Voor meer informatie kunt u 

zowel telefonisch als via de 

mail contact met ons  

opnemen.    

Madrasat Langedijk 
(Islamitisch Onderwijs Langedijk) 

 

Gevestigd te: 

Moskee  Langedijk 

Potjesdam 2 

1722 XN Zuid-Scharwoude 

0226 - 34.18.63 

Afmelden voor de les 

 

T. Mansouri:   06- 46155082 

A. Ourhris:    06- 41882114 

I. Elbouazzati: 06-11197157 

M. Elfakiri:     06-17640092 

Mail   

madrasatlangedijk@outlook.com 

 

MADRASAT LANGEDIJK 

 

ISLAMITISCH ONDERWIJS LANGEDIJK  

 


