
 

 

 
Jaargang 15, nummer 8 
10 april 2019 
 
10 Sha’abaan 1440 H 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

 Vaderavond  

 De timmerclub 

 EU-schoolfruit 

 Textielinzameling via basisscholen 

 Doe ff gezond “buitenspelen” 

 Grote rekendag groepen 1 

 

Wist-u-dat… 
 
…. groep 1a heel goed kunnen opruimen? De 
juf zet de time timer op 4 minuten en dan is 
alles netjes opgeruimd en zit iedereen stil in de 
kring. 
 
…. Muhammed uit groep 1a onze 
bananenman is? Hij opent alle bananen van de 
kinderen. 
 
,,,, Bilal, Selwa en Mikail uit groep 1a kunnen 
tellen tot 50? Masha’Allah wat knap van ze! 
 
…. Najla uit 1c heel behulpzaam is? 
 
…. Abdurrahman in groep 1c is begonnen en 
al heel goed meedoet? Wij heten hem van 
harte welkom.  
 
…. Sura en Amelia heel graag in de huishoek 
spelen.  
 
…. de kleuters tijdens de grote rekendag veel 
hebben gebouwd.  
 
…. de kinderen die dag roulerend gewerkt 
hebben.  
 
…. Sirine, Meyra, Adam B en Iqra uit groep 2a 
hun veterdiploma hebben behaald? De teller 
staat nu op 11 kinderen die hun veters kunnen 
strikken. Ma sha’Allah.  
 
…. Nour Imane uit groep 2a bijna grote zus 
wordt in sha’Allah?  
 
…. Sara en Imane altijd vriendelijk zijn tegen 
iedereen? 
 
…. Iqra oorbuisjes heeft gekregen? Wij 
wensen haar heel veel beterschap in sha’Allah.  
 
…. onze kinderen uit groep 2a hele mooie 
letters hebben gemaakt met wol? 
 
….Hafsa H, Dina en Eyman uit groep 2b hun 
veterstrik diploma hebben? 
 
….de andere kinderen uit groep 2b heel hard 
aan het oefenen zijn met het veterstrikken? 
 
…. er 16 kinderen zijn in groep 3b, die voor 
AVI, E3 en hoger hebben gescoord? 
 
…. Rayan al zijn C-diploma heeft behaald? 
 
…. groep 4a de tafel van 6 leert? 
 
…. groep 4a tijdens de grote rekendag heeft 
geoefend met verhoudingen? 
 
…. groep 4a met het nieuwe taal thema is 
begonnen ? 
 
…. Nassim uit groep 4b een broertje heeft 
gekregen? 
 
…. Memoena uit groep 4b op taekwondo zit? 
 
 

Vaderavond 
Zorg dat u erbij bent aanstaande woensdag 17 april! Deze avond is speciaal voor 
de vaders om bij elkaar te komen en met elkaar een thema te bespreken vanuit 
het licht van de islam. Het thema van deze avond zal gaan over voeding in de 
maand ramadan.   

Het is zeer belangrijk om in de maand ramadan op de juiste wijze te eten, zodat 
we gezond en wel de maand doorkomen. Er zullen twee gastsprekers zijn die 
zeer veel verstand hebben van voeding in het algemeen en in de ramadan in het 
bijzonder.   

Het programma ziet er als volgt uit:  
18.30 – 19.00 uur inloop  
19.00 – 19.30 uur lezing/presentatie over voeding in de maand ramadan  
19.30 – 20.30 uur napraten onder het genot van een kopje koffie en een hapje 

Naast de vele zegeningen die we krijgen om te vasten in de maand ramadan, 
moeten we niet vergeten dat het ook onze plicht is om op een gezonde en goede 
manier te eten in deze prachtige maand.  

We zien u graag op woensdag 17 april en vragen Allah om een gezegende avond 
voor ons!  

Wassalaamoe alaikoem,  
 
Meester Mustapha  

De Timmerclub  
Op woensdag 27 en vrijdag 29 maart kwam de Timmerclub op bezoek bij de 
schakelklas van groep 3! Dit was een groot succes! Ze hebben zelf hun eigen 
vogelhuisje mogen maken. Ze hebben alles zelf geschuurd en vast getimmerd. 
Ma sha Allah, super knap! Bedankt meester Jan Willem van de Timmerclub, we 
hebben veel geleerd en genoten van uw les!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU-schoolfruit  
Het afgelopen halfjaar heeft EU-Schoolfruit ons voorzien van 
heerlijk, gezond en gevarieerd groente en fruit. Vanaf 6 mei komt dit 
ten einde en krijgen de kinderen geen schoolfruit meer. Graag 
bedanken wij de groente- en fruitboer Haanex B.V. voor de levering. 
Wij willen u adviseren de gezonde leefstijl aan te houden en uw 
kind(eren) groente en fruit mee te geven. 
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…. groep 4b heel goed kan stillezen? 
 
…. groep 5a weet wat 1 decimeter is? 
 
.… Groep 5b bezig is met spreekbeurten? 
 
 
.… de kinderen uit groep 5b goed kunnen 
samenwerken? 
 
.… Khadija A en Safiya uit groep 5b hun 
Woedhoe- diploma hebben behaald? 
 
…. Kerem uit groep 5c een hele mooie 
werkhouding heeft? 
 
….wij in groep 5c twee meiden hebben die 
super mooi en goed kunnen tekenen? Het gaat 
hierbij om Amanah en Rabia. 
 
.... wij in groep 5c afgelopen donderdag een 
boekenkring hebben gehad? 
 
.... de meeste kinderen uit groep 5c nu water 
meenemen naar school? 
 
...Enes uit 6a altijd zijn huiswerk af heeft?  
 
...Hiba uit 6a heel goed Engels kan praten?  
 
...Ahmed Ali uit 6a meester Süleyman 
altijd een panna wil geven?  
 
...Youssef uit 6a heel taakgericht kan werken 
in de klas?  
 
...Idris uit 6a heel behulpzaam is?  
 
…. Sabir uit groep 6b zijn zwemdiploma C 
heeft behaald? 
 
…. Abdullahi, Riyad, Hamza en Farah uit 
groep 6b hele goede verslagen kunnen 
schrijven? 
 
…. Illias uit groep 6b heel goed kan 
presenteren? 
 
…. groep 6b heel graag wil meedoen aan de 
presentatiewedstrijd van het jeugdjournaal? 
 
…. Saif-eddine zijn Junior redder 4 heeft 
gehaald? 
 
…. Misk uit groep 6b een broertje heeft 
gekregen? 
 
…. de moeder van Rauf en Mahmoud in 
verwachting zijn? 
 
…. de kinderen uit groep 6B goed kunnen 
samenwerken? 
 
…. groep 7a een gastles hebben gehad van 
een brandweervrouw? 
 
 
…. Rokaya uit groep 7a tot en met Surah Al-
Hadid heeft gememoriseerd en daarom een 
gezonde traktatie heeft uitgedeeld? 
 
…. Imrane A uit groep 7a heel veel moppen 
kent? 
 
…. de meiden uit groep 8b een hele goede 
band hebben? 
 
…. de groepen 8 naar de tweede kamer gaan 
en naar Madurodam? 
 

 
Textielinzameling via basisscholen 
We hebben allemaal kledingstukken in de kast hangen die we al jaren niet meer 
hebben gedragen. Kledingstukken die ons niet meer passen, versleten zijn of 
waar wij op zijn uitgekeken. Of wat dacht je van versleten lakens en handdoeken 
of oude schoenen die al jaren ongebruikt in de kast liggen? We barsten allemaal 
van spullen en kleding die we op een goede manier lokaal kunnen hergebruiken 
of recyclen. Je oude kleding en textiel is nu geld waard! In de week van  
13 t/m 17 mei start HVC met de Scholenwedstrijd textielinzameling via 
basisscholen. 
 
In deze week gaan wij met zoveel mogelijk actief deelnemende 
leerlingen textiel inzamelen. We gaan thuis de kast in, gaan langs bij de 
buurvrouw of bij oma de zolder op om op zoek te gaan naar kledingstukken 
waarvan we niet meer weten dat we ze in bezit hebben. Zo zorgen we ervoor dat 
er zo veel mogelijk kilo’s textiel naar school toe komen. Voor iedere kilo 
ingezameld textiel ontvangt school 0,25ct/kg inzamelvergoeding die ten goede 
komt aan de leerlingen. Denk hierbij aan extra budget voor de ouderraad, een 
zomerfeest of iets voor op het schoolplein. Het geld kan ook aan een goed doel 
geschonken worden. Bijvoorbeeld aan Ied-el-fitr pakketten als het geld voor die 
tijd binnen is. De leerlingenraad van de Ikra zal met een voorstel komen hiervoor.  
 
De school die in de actieweek het meest textiel heeft ingezameld ontvangt naast 
de inzamelvergoeding van  € 0,25ct/kg een door de HVC georganiseerde excursie 
naar een sorteerlocatie.  
HVC zorgt voor: 

 flyers voor de kinderen om thuis uit te delen; 

 textielzakken om de kleding gemakkelijk naar school 
te krijgen; 

 het plaatsen van textiel kliko’s op school, als deze vol 
zitten worden deze omgewisseld voor nieuwe kliko’s; 

 dat al het textiel afkomstig van school apart word 
gewogen, zo weten zij hoeveel textiel er is ingezameld 
en wat de vergoeding is van de actieweek. 

Let op: dekbedden en kussens kunnen niet ingeleverd worden.  
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Juf Jamila. 
 
Doe ff gezond “buitenspelen” 
Buitenspelen is van groot belang voor de ontwikkeling van 
een kind. Het helpt op een natuurlijke manier om op normaal 
gewicht te blijven, het bevordert de lichamelijke motoriek en 
het leert kinderen op jonge leeftijd met elkaar om te gaan. 
Ruim 80% van de kinderen wordt vrolijk van vrij 
buitenspelen. Helaas blijkt dat steeds meer kinderen en 
jongeren te weinig bewegen. Van de huidige generatie kinderen speelt de helft 
minder buiten dan dat hun ouders deden. 

 
Grote rekendag groepen 1 
Woensdag 3 april was het de grote rekendag. De 
groepen 1 hebben aandacht besteedt aan het 
nabouwen van huizen, stallen voor dieren en zelfs de 
klas! We hebben heel goed gekeken hoe alles eruit 
zag en hebben het daarna gebouwd. In elke klas was 
er ander bouwmateriaal te vinden. Zo hebben wij met 
kapla, lego en kleine blokjes gebouwd. Het was een 
geslaagde dag el hamdoelillah! 
 

 

   

Goede vrijdag 19 april 2019 Alle leerlingen zijn vrij 

Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019 Alle leerlingen zijn vrij 

Belangrijke dagen in de komende maanden   


