
Schooljaar 2020-2021 

Datum: 06-11-2020 

Beste ouders,  

Voor u ligt de eerste themakrant van El Wahda. Deze uitgave is gemaakt ter 

afsluiting van het thema “Reinheid”. Dit is het eerste thema vanuit de identi-

teit dit schooljaar waar alle groepen aan gewerkt hebben. Misschien heeft u 

van uw kind(eren) enthousiaste verhalen gehoord. Via deze themakrant ge-

ven wij u een blik op alles wat onze leerlingen hebben gedaan en geleerd.  



Ook groep 1 en 2 werkten aan het thema ‘Reinheid'.   

We overlegden in de kring welke dingen er rein en onrein zijn. Daarna mochten we deze dingen nog eens uit-

knippen en plakken in het juiste vakje. 

We bespraken ook welke dingen er halal en haram zijn. Dit mochten we ook weer in de woordkast plakken.  



We hadden kringgesprekken over het gedrag in de klas 
en op de speelplaats. We probeerden extra goed ons 
best te doen en ook andere kinderen complimentjes te 
geven   

We maakten druppels en hartjes. We mochten 

deze uit uitprikken en beplakken met propjes. 

We lazen een prentenboek over Norin wordt een held. Hij werd gepest door andere dieren, hier werd hij erg verdrietig 

van. Maar toen er een zware storm kwam en deze dieren gered moesten worden, bedacht hij zich geen moment. De 

dieren hadden erge spijt van hun daden en boden hun excuses aan. We hebben geleerd dat het erg belangrijk is dat we 

goede en aardige dingen zeggen tegen elkaar. 

Ook hebben we geleerd hoe belangrijk water is. We gebruiken het om  te wassen, te koken, woedoe, te drinken en 

water aan planten en dieren te geven. Ten slotte hebben we nog het woedoe liedje geleerd. Zodat we al kunnen oefe-

nen hoe we woedoe moeten doen. 



In groep 3 hebben we tijdens het thema ‘Reinheid’ in de klas gepraat over wat reinheid inhoudt. In de Islam is rein-

heid erg belangrijk en de kinderen wisten meteen te benoemen dat de wassing ook bij reinheid hoort.  

We hebben nog meer dingen gevonden die met reinheid te maken hebben. 

• Jezelf schoonhouden door te douchen of je tanden te poetsen 

• Reinheid van ziel 

• Het schoonhouden van je omgeving 

 

Om de kinderen bewust te maken dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun omgeving, hebben we met de hele klas 

ons eigen lokaal en de gang schoongemaakt en opgeruimd. Alle kinderen keihard gewerkt en kwamen erachter dat 

het schoonhouden van je omgeving zelfs erg leuk is om te doen! 



In groep 4 hebben we aandacht besteed aan verschillende 
vormen van reinheid.   

Reinheid van het hart:  

Reinheid van het hart is Allah aanbidden, goede intentie 

hebben, lief en aardig zijn voor elkaar, arme mensen 

helpen, lief zijn voor je ouders… 

“Woordspin over reinheid van het hart” 

Reinheid van het lichaam:  
 
Zorgen dat je rein/schoon bent door bijvoorbeeld te douchen, tanden poetsen, nagels te knippen, haren kammen, schone 
kleren dragen en de rituele wassing verrichten voor het gebed. 
 
De kinderen hebben geleerd wat de woedoe is (de rituele wassing). Als geheugensteuntje hebben ze een liedje geleerd over 

de woedoe. Dat helpt ze om de stappen te onthouden. Ze hebben ook woedoe kaartjes in de goede volgorde gezet om het 

visueel te maken. 

Er is verder hard geoefend aan 3 doeas: doea voordat je naar het toilet gaat, als je uit het toilet gaat en doe na de rituele 

wassing (de woedoe). 

Reinheid m.b.t de tong” en in gedrag 

Tijdens de sociokring bespreken we hoe we met elkaar 
omgaan en hoe we de omgang verbeteren. Door bijv. 
elkaar complimentjes te geven, respect hebben voor 
elkaar, samenwerken/samenspelen met iedereen en 
elkaar helpen. 

Wie in Allah en in de Laatste Dag 
gelooft, laat hem dan zijn gast gastvrij 
ontvangen! Wie in Allah en in de 
Laatste Dag gelooft, laat hem dan zijn 
familierelaties onderhouden! Wie in 
Allah en in de Laatste Dag gelooft, laat 
hem dan enkel het goede zeggen, of 
laat hem zwijgen! 

 
Hadith 706. Al-Bukhârî en Muslim 



“Woordspin over reinheid van het huis”  

Reinheid van de omgeving:  
 

De kinderen helpen thuis al heel goed met opruimen, poetsen, afwassen, etc. Op school zijn ze ook goed bezig. Ze hiel-
pen met het schoonhouden van de speelplaats en van eigen klas zoals tafels poetsen, herhaaldelijk handen wassen en 
de klas netjes en schoon achterlaten voordat ze naar huis gaan. Allah houdt van schoon.  



Reinheid met zelfs twee keer een ‘–ei’ past ook bij spelling, waar we 

woorden met de –ei leren. Het woord teil hoort daar natuurlijk ook 

bij. Proeven past bij het thema zintuigen, waar we bij de taalles mee 

bezig zijn. 

De hygiëne quiz 

In groep 5 zijn wij ook bezig geweest met het thema 

reinheid. Zo zijn onder andere ‘jezelf wassen’ en ‘de 

was doen’ behandeld. 

Zoals dat vroeger ging en zoals dat nu gaat. De kin-

deren hebben filmpjes gekeken over zeep maken, 

‘jezelf wassen’ in de teil en hoe vroeger in de tobbe 

de was werd gedaan. Daarna hebben we besproken 

hoe we ons nu wassen en hoe de was tegenwoordig 

gedaan wordt. 

Volgens een tandpastarecept hebben we zelf tandpasta 

gemaakt. Hiermee hebben we onze tanden gepoetst, 

wat voor veel kinderen een aparte beleving was. 

“Juf, dat voelt echt raar, die korreltjes 

voel je een beetje over je tanden gaan.” 



In groep 6 hebben we aan het thema ‘Reinheid’ gewerkt op twee verschillende gebie-

den. 

Als eerste hebben de kinderen de rituele wassing geoefend in de klas. Hierbij zijn de 

belangrijkste zaken benoemd en geoefend waar ze aan moeten denken tijdens de was-

sing en waarom deze belangrijk is. Ook de smeekbede is hierbij aan bod gekomen. Deze 

hebben ze ook geoefend. 

Ten tweede hebben we het thema meegenomen in onze creatieve lessen. Er is met de 

kinderen gesproken over het belang van schone kleding, wat ook een groot onderdeel is 

van reinheid. Tijdens deze lessen hebben de leerlingen hun creatieve vermogen mogen 

loslaten op hun eigen “El Wahda”-wasmiddel. Er zijn prachtige exemplaren uitgekomen 

die nu staan te pronken op de vensterbanken in de aula. 



Reinheid van binnen 

Wat is reinheid van binnen eigenlijk? 

- Dat je goeie daden verricht  

- Je tong in toom houden 

- Geen slechte gedachten hebt 

- Goeie Intentie  

- Altijd aan Allah denkt 

- Geen slechte bewegingen maakt 

 

Goeie intentie :  Als je goeie intentie hebt dan doe je het voor jezelf en voor Allah 

Voorbeeld : Moeder zegt : “Esmaa en Moska, tijd om te bidden.” Als je goede intentie hebt dan zeg je : 

“Yes! We gaan bidden” 

 

Als je slechte intentie hebt dan zeg je : “Ughhhh, we moeten van mama bidden!” Intentie heb je bij alles. 

Dus ook als je aan Allah denkt. Slechte gedachten hebben betekend : als je slecht over iemand denkt en 

slechte dingen naar iemand stuurt of zegt, ook als je vieze of nare plaatjes stuurt. Als je goede daden 

verricht dan betekend dat: je een schoon hart hebt. Doe je dat niet dan heb je geen schoon hart. 

Wat is je tong in toom houden? 

Dat is als je niet roddelt, geen slechte woorden gebruikt en weet dat roddelen een van de ergste 

zondes is.  

Nu gaan we het hebben over slechte bewegingen. 

Slechte bewegingen komen vaak voor op TikTok en nog meer andere social media. Op TikTok zitten vaak 

liedjes met slechte betekenissen. Daarom raden wij aan om geen TikTok te gebruiken. Op TikTok zijn 

niet alleen slechte bewegingen, maar ook zijn er mensen die zeggen dat ze een schattig filmpje gaan 

laten zien maar dan laten eigenlijk akelige dingen zien.   

Moska en Esmaa 

Reinheid van buiten 
De kleine woedoe, de grote woedoe, kleding, tanden poetsen, make up en nagellak, lichaam, voeding 

De kleine woedoe/kleine wassing is een reinheid van buiten je doet 3x handen, 3x mond, 3x neus, 3x 

gezicht, 3x beide armen, 1x haren, 1x oren, 3x beide voeten. 

Grote woedoe/grote wassing houdt in dat je je hele lichaam doet bijna net als een bad of douche. 

 

 



Kleding houd in dat je geen kleding met erge dingen aan doet want het is niet netjes om met kleding met 

wapens erop naar buiten te lopen. 

Tanden poetsen houdt in dat je tanden elke dag moet poetsen: DIT MOET!!!  

Make up en nagellak mag je niet laten zien in het openbaar en je mag er helemaal niet mee bidden dat  is 

verboden. 

Je huid moet elke dag schoon zijn. Elke dag moet je wel 1 of 2 keer douchen of een bad nemen om je huid 

schoon te houden en je nagels moet je wel 1 keer per week knippen. 

  

Soennah is vrijdag nagels knippen je mag je wenkbrauwen niet te lang laten groeien.  

En je moet letten op je voeding je mag bijv. geen varken honden vleermuizen enz. en je moet niet te veel 

eten. 

Safwaan en Hassan   

Reinheid van omgeving 
Salaamalaikom  wij gaan het hebben over reinheid van omgeving.  

>Wat is reinheid van omgeving? 

>Hoe ziet de wereld er nu uit? 

Wat is reinheid van omgeving? 

Reinheid van omgeving is de wereld om ons heen. De wereld om ons heen is vol met vervui-

ling. We hebben deze wereld alleen maar geleend van Allah. Als je een heel klein dingetje 

opruimt dan krijg je heel veel hasanat. (er waren mensen die werden gehinderd door een tak 

maar er was een man die de tak opruimde en daar door ging hij gelijk naar de paradijs) 

Hoe ziet de wereld er nu uit ? 

De wereld is beschadigt door de mensheid.de mensen maken fabrieken waar door de wereld 

vervuilt. Dit doen auto’s, vliegtuigen, motoren enz.. Er zijn wel duizenden dingen waar door 

de wereld vervuilt wordt. De vervuiling in de lucht is ook schadelijk voor jezelf. 

Esma en Kaoutar                              



Ook in groep 8 zijn we de weken voor de vakantie bezig geweest rond het thema Reinheid. 

We schonken extra aandacht aan 3 aspecten: reinheid van hart, reinheid van tong en reinheid van omgeving. 

Reinheid van Hart 
Ons hart wordt in zowel de heilige Qur'an als overleveringen (ahadith) vele malen 
genoemd als een zetel van geloof en Godservaring. Om daar licht in te laten val-
len, dienen we het eerst te reinigen van allerlei negatieve emoties die daar net zo 
goed kunnen huizen. Indien onze harten in beslag genomen worden door rancune, 
afgunst, agressie etc., dan is daar geen plaats over om God te herdenken. Naar 
aanleiding van enkele problemen op de speelplaats tussen de leerlingen onder-
ling, hielden we over dit onderwerp een sociokring. De leerlingen konden hun 
harten even luchten en vertellen over wat er misliep. Daarna gingen ze samen op 
zoek naar oplossingen om hun eventuele onderlinge afgunst en agressie om te 
zetten in behulpzaamheid, vriendschap en goedheid. Hierover zijn dan afspraken 
gemaakt, waardoor het nu al een heel stuk beter verloopt! 
 

 

Reinheid van Tong 

De tong is de tolk van het innerlijke, behoed hem daarom voor 

grove taal, leugens, laster en roddel. Met onze tongen kunnen we 

harten veroveren en breken. Het is een wonderbaarlijk klein soe-

pel instrument, dat alle kanten op kan. In de puberteit experimen-

teren kinderen vaak, ook met hun tong. Vooral op sociale media 

dreigt dit al eens mis te gaan. We hebben stilgestaan bij de oorza-

ken en gevolgen hiervan. Hoe gaan ze correct om met sociale me-

dia? Welk taalgebruik is zowel op sociale media als in real-life 

gepast? En wat kan er absoluut niet? Hoe voelt iemand zich als er 

leugens over hem/haar verteld worden? Hoe voel je jezelf als je 

leugens over een ander vertelt? We discussieerden over een aan-

tal stellingen, speelden rollenspelen a.d.h.v. situaties in een powerpoint en bekeken filmpjes over de gevolgen van misplaatst 

gedrag op sociale media. Tijdens begrijpend lezen, lazen we krantenartikels over cyberpesten. Tenslotte maakten de  leer-

lingen blauwe en oranje posters met afspraken wat ze wel/niet doen op sociale media. 



Reinheid van omgeving 

Evenzo belangrijk is een plezierige, veilige omgeving waar je dagelijks thuiskomt. Een veilige haven als tegenhanger voor het 

hectische leven buiten de muren van ons huis. Een opgeruimd, schoon, eenvoudig ingericht huis met een aangename geur 

wat rust en bescheidenheid uitstraalt, weerlegt de principes van het islamitische gedrag. 

Als je je persoonlijke smaak combineert met deze aandachtspunten vanuit de islam, laat je ook op het terrein van wonen de 

islam een rol spelen in je leven. 

 

De kinderen van groep 8 gingen op een interactieve manier op zoek naar een antwoord op de vraag ‘Hoe houd ik mijn omge-

ving en huis schoon?’ Per twee of in groepjes deden ze opzoekwerk over allerlei huishoudelijke klusjes: 

- het reinigen van de badkamer: sanitair, wasbak, spiegels 

- het reinigen van de keuken: oven onderhouden, afwassen, keukenkastjes poetsen 

- de was doen: kookwas, kleurwas, lichte was, etikettering, drogen, strijken, plooien 

 

Ze bekeken stappenplannen en filmpjes over deze onderwerpen. Zochten op internet naar de betekenissen van etiketten. En 

vulden zo hun werkbundeltjes erover aan. Ieder op zijn of haar eigen tempo. 

Hiermee zijn we nog niet volledig klaar. We zullen er de komende weken nog aan verder werken! 


