
 

 

 
 

 

 
Assalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuh, 

  
Geachte ouder(s) 

 

Met groot genoegen nodig ik u en uw kind uit voor een educatieve reis naar de Universiteit van leiden. Universiteit leiden 

herbergt zeer waardevolle informatie over de Islamitische geschiedenis, Arabische wereld, de Arabische taal en niet te vergeten 

Arabische kalligrafie. Tevens heeft de universiteit een afdeling speciaal voor de Islamitische wetenschappen. 

Met Allahs hulp is het ons geluk om in samenwerking met de universiteit een rondleiding voor u en uw kind(eren) te verzorgen. 

Het educatieve reis is voor een selecte kinderen tussen 10 en 15 jaar. 

Het doel van deze educatieve reis is u en uw kind(eren) bekend te maken met de universiteit en wetenschappen die de 

universiteit herbergt waaruit zal blijken dat wetenschappen die wij vandaag de dag kennen deels een relatie heeft met de Islam 

en de Arabische wereld of Arabische taal. 

 

Het is kortdag, maar deze educatieve reis vindt plaats donderdag 14 februari aanstaande. Wij vertrekken Insha-
Allaah uiterlijk om 12:30 vanaf de Baraemschool richting leiden. Voorafgaande het vertrek, krijgen de kinderen in 

de klas informatie en instructies over de educatieve reis. Wij verwachten u en uw kind(eren) om 11:45 aanwezig 
te zijn. 

 

Dagindeling: 

Datum:  donderdag 14 februari 2013 

Tijd: 11:45 informatie, instructies en een korte filmpje 
12:30 vertrekken richting Leiden 

14:00 aankomst bij de universiteit 

14:30 start rondleiding 

15:30 vertrek richting Eindhoven 

17:30 aankomst – afhankelijk van drukte/file op de weg 

 

Eten/drinken 

Boterhammen, fruit en drinken meenemen. 

 
Kosten 

De kosten bedragen € 10,00 per kind. 

 

 

Aanmeldingen zijn mogelijk tot uiterlijk 

aanstaande zondag 14 februari 2013. 
 

Onder de kinderen zitten ook meisjes boven 10 jaar. Voor deze meisjes zijn wij dringend op zoek naar moeders die samen met 

hun mannen mee kunnen rijden en de meisjes te vervoeren en te begeleiden.  

 

Ouders die bereid zijn te rijden, verzoeken we uiterlijk aanstaande zondag 10 februari via baraemschool@gmail.com.  

 
 

Moge Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa ons allen van steun, geduld en standvastigheid voorzien in het vergaren en praktiseren 

van kennis. 

En moge Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa ons leiden naar het beste. 

 

Wassalaamu 3alaikum wa-rahmatu-llaahi wa-barakaatuh,  
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