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Wist-u-dat…
…. het thema lente begonnen is in de
groepen 1?
.... we een iftartafel hebben in groep 1a?
…. er een hamster op bezoek was in groep
1a ?
…. juf Maissa nu voor de klas staat in groep
1b op juf Elif’s werkdagen?
…. we in de kleuterbouw zijn begonnen met
de thema’s lente en Ramadan?
…. we vier nieuwe leerlingen in de klas
hebben en krijgen? Welkom Abdallah,
Abdullah, Meyzuun en Sabir!
…. groep 2a wandelende takken in de klas
heeft. We zijn namelijk begonnen met thema
lente!
…. groep 2a moestuintjes in de klas heeft?
De kinderen mogen zelf groente zaaien. En
wat kunnen ze dat goed!
….Nabiha, Tuana, Isra en Aisha uit groep 2a
themawoorden kunnen naschrijven?
…. groep 2a een Ramadanontbijt gaan
houden? De ouders mogen dan zelf thuis
iets lekkers maken en naar school sturen!
.... juf Chaimae nu fulltime voor groep 2b
staat?
…. Serife uit groep 2b heel veel soera's
heeft gememoriseerd? Ma sha Allah!
…. we in de klas zijn begonnen met thema
lente en onze eigen moestuintjes in de klas
hebben?
…. Groep 2b samen met de klas een
Ramadanontbijt gaan houden? We hebben
er zin in!
…Musid en Mikail van groep 3a echt maatjes
zijn en tegelijk een zonwerkboekje hebben
gekregen?
…Najla een broertje heeft gekregen?
…Iqra en Izra heel snel kunnen lezen!
…Ahmet Emirhan thuis veel oefent met zijn
mama thuis? Supergoed van hem!
…. de gang van groep 3b al heel mooi
versierd is in thema Ramadan?
…. groep 3b ontzettend uitkijken naar de
Ramadan en de kinderen nu alvast willen
vasten?
…. groep 3b een nieuwe leerling in de klas
heeft? Zijn naam is Nouh, welkom in 3b!
.... juf Aysegul 2 weken in quarantaine
moest? Welkom terug juf!

De gezegende maand Ramadan
“De Ramadan is tot jullie gekomen; een gezegende
maand. Allah heeft het vasten ervan voor jullie
verplicht gesteld. Gedurende de Ramadan zijn de
poorten van de hemel geopend, de poorten van het
Hellevuur gesloten en de duivels geketend. Eén nacht
ervan, die beter is dan duizend maanden, behoort aan
Allah toe. Degene die van het goede van deze maand
weerhouden wordt, is waarlijk beroofd van het goede.”
Deze hadith is een verheugde aankondiging aan de vrome dienaren van Allah, van
de komst van de gezegende maand Ramadan. De Profeet sas vertelt over de
komst van de Ramadan. Zijn doel was om het verheugende nieuws te brengen
van een fantastische tijd van het jaar, zodat de mensen veel goede daden kunnen
verrichten. Dit is omdat de Profeet sas in de hadith uitlegt wat Allah voor Zijn
dienaren voorbereid heeft aan de vele middelen om vergiffenis en Zijn
tevredenheid te krijgen. Degene die geen vergiffenis krijgt tijdens de maand
Ramadan, lijdt zeer veel verlies.
“Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de
hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.”
“Wie een dag vast omwille van Allah, zijn gezicht zal door Allah voor een afstand
van zeventig jaren van het Vuur afgehouden worden.”
Als moslim benut je de maand Ramadan om aan Allah je berouw te tonen voor alle
zonden en de slechte dingen die je hebt verricht. Berouw betekent dat je
terugkeert naar Allah, de slechte dingen achterwege laat, spijt hebt van wat je
gedaan hebt en besluit om dit soort dingen nooit meer te zullen doen. Het tonen en
hebben van berouw is iets wat iedere moslim voor al zijn zonden verschuldigd is,
of deze zonden nu groot of klein zijn. Berouw is een verplichting voor iedere
gelovige, in ieder situatie en over iedere zonde. Allah houdt van degene die
berouw toont.
Het is natuurlijk ook de maand waarin we moeten vasten. Het is niet alleen niet
eten en drinken, nee het is meer. Als je vast, dan vasten je gehoor, je zicht en je
tong van leugens en het verbodene, dan blijf je weg van het schaden van je naaste
medemens en heb je eerbiedwaardigheid en rust. Hou er rekening mee dat de dag
dat je vast en de dag dat je niet vast niet hetzelfde is.
Als laatste wil ik afsluiten met dat vasten is meer dan niet eten en drinken.
De Profeet sas heeft gezegd:
“Wie het zeggen van valsheid en het handelen daarnaar niet achter zich laat, van
diegene heeft Allah het niet nodig dat hij het eten en drinken achter zich laat.”
De Profeet sas heeft ook gezegd:
“Sommige vastende houden aan hun vasten alleen honger en dorst over.”
“Eenieder die niet stopt met het spreken van leugens en hiernaar handelt, Allah
heeft het opgeven van zijn voedsel en drinken van hem niet nodig.”
Ramadan Moubarak en moge Allah onze vasten accepteren en onze slechte
daden wissen!
Wassalaamoe alaikoem
Meester Mustapha

…. Groep 4a een hele mooie ramadan tafel
in de klas hebben?
.... Hudayfa al AVI-uit heeft? Ma sha Allah!
…. Sara haar C-diploma voor het zwemmen
heeft gehaald?
….Amira uit groep 4b heel netjes kan
schrijven? Het lijkt net een ‘’juffenhandschrift’’! Ma sha Allah!
….Teymin uit groep 4b een heel lief klein
hamstertje heeft? Hij heet Micheal, wat een
leuke naam!
….Dina uit groep 4b twee witte schattige
konijntjes heeft? Ze heten Luna en Lina, heel
leuk bedacht!
….Yusra uit groep 4b haar zwemdiploma
A-diploma heeft gehaald? Wat knap,
ma sha Allah! Op naar een B-diploma!
….Ahmed uit groep 4b de spellingtoets
helemaal foutloos heeft gemaakt?
Allahouma barek!
….Zahra uit groep 4b ook de taaltoets
helemaal foutloos heeft gemaakt?
Allahouma barek!
…. Aicha, Mohamed Reda, Orhan en Bilal uit
groep 6a niet konden wachten met geld
doneren? Ze hebben meteen het geld wat ze
bij zich hadden in de sadaqa-pot gedaan,
moge Allah hen hiervoor belonen!
…. de leerlingen in groep 6a uitkijken naar
de Ramadan en iftar op school?
…. Bilal, Badr, Mustafa, Abdullah,
Mohammed Reda, Zahra, Muhammed
Shehabi, Hamon, Khadidja, Nisa Nur, Nisrine
en Shuayb uit groep 6a AVI-uit zijn?
…. groep 6a dit jaar surprises gaat maken
voor elkaar voor de Eid-viering? Ze kunnen
niet wachten!
…. Jounayda en Hanad uit groep 7a AVI-uit
zijn?

Koningsspelen 2021
Vrijdag 23 april zullen de Koningsspelen plaatsvinden
op school. Dit jaar is er een andere draai aan
gegeven i.v.m. de coronamaatregelen waar we
rekening mee moeten houden. Dit neemt natuurlijk
niet weg wat we er met z’n allen een superleuke dag
van gaan maken in sha Allah! Om de stemming er
goed in te krijgen is er een dresscode. Wij vragen alle
leerlingen om in rood, wit, blauw of oranje naar school
te komen.
Wij kijken ernaar uit en wensen onze leerlingen alvast heel veel speelplezier!
Werkgroep Koningsspelen
Social Schools App
Zoals u weet is Social Schools het communicatieplatform voor ouders. Deze school
App maakt communicatie met ouders makkelijker en maakt het voor u als ouder ook
makkelijker om te communiceren met school! Het is eenvoudig en veilig in gebruik
en u bent altijd op de hoogte van de nieuwste nieuwtjes. Communicatie tussen
school en ouders is bevorderend voor het leerproces van uw kind. Daarnaast heeft
het een positief effect op de ontwikkeling van uw kind wanneer u mee kan praten
over wat er zich op school afspeelt.
Tevens kunt u via de app eenvoudig een absentie doorgeven of uw
contactgegevens wijzigen. In de ochtend is de telefoonlijn vaak drukbezet door
allerlei telefoontjes die wij ontvangen. Het kan dan weleens voorkomen dat u lang
in de wachtrij staat of u ons vergeet terug te bellen wanneer u ons niet heeft
kunnen bereiken. Zo’n absentiemelding via Social Schools is dan echt een
uitkomst! U kunt de melding op elk gewenst moment doen, wat u tijd kan schelen.
Wij willen graag de communicatie en samenwerking tussen school en ouders
blijven bevorderen en willen daarom vragen aan de ouders die nog niet gekoppeld
zijn dit alsnog te doen. Mocht u niet in het bezit zijn van een activatiecode dan kunt
u contact opnemen met de administratie, wij voorzien u hier graag van.
Momenteel bereiken we maar liefst 95% van de leerlingen. Dit is heel goed nieuws
en wij streven naar de 100%!

…. Oumnia uit groep 7a heel goed is in
werkwoordspelling?

Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van de App dan helpen wij u hier
uiteraard graag bij!

…. Ahmet Esad uit groep 7a opkomt
voor zijn klasgenoten?

Administratie IBS Ikra

…. Hanaan uit groep 7a een humoristisch
meisje is?
…. Groep 7a een gastles van bureau Halt
heeft gehad over ‘’Online Veiligheid’’?
…. Hieba, Misk, Saif Eddine & Abdul Karim
uit groep 8b meedoen met de
koranwedstrijd? Ma sha Allah!
…. Ikra dit jaar geld inzamelt voor een
waterput in Afrika? Hier hebben wij ieders
hulp bij nodig. Alle kleine beetjes helpen!

Belangrijke dagen in de komende maanden
Koningsdag
Meivakantie
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