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Wist-u-dat… 
 

.... groep 1A de letter a met scheerschuim 
heeft geschreven? 
.... Junaina uit groep 1A grote zus is 
geworden? Ma sha Allah. 
.... groep 1A heel veel zingt? 
 

.... de kinderen in groep 1b gek zijn op onze 
doktershoek? Ze spelen er allemaal super 
lief! 
.... Alaa uit groep 1b met de gym steeds 
hoger durft te klimmen? Wat knap!  
.... Haawa uit groep 1b een babybroertje 
heeft gekregen? Gefeliciteerd!  
…. Ali omer en Mikail met kapla een snelweg 
hebben gemaakt? 
…. Tuana en Hala elkaar altijd helpen? 
…. groep 1 en 2 na de vakantie naar de 
bejaardentehuis gaan? 
 

…. Yusra uit groep 2A grote zus is geworden 
van baby Maysa? Allahoema Barek. 
…. Ilhan en Zakariya uit groep 2A hun 
strikdiploma hebben behaald? Ma sha Allah.  
…. Iqra uit groep 2A haar zwemdiploma B 
heeft behaald? Wij zijn super trots op haar, 
ma sha Allah.  
…. wij de afgelopen weken hebben gewerkt 
aan het thema gezondheid in groep 2A? Wij 
hebben een kijkje genomen in het menselijk 
lichaam, door een microscoop gekeken en 
elkaar verpleegd in ons ziekenhuisje.   
…. groep 2A na de wintervakantie start met 
het thema winter? 
…. Talya uit groep 2A steeds meer durft 
tijdens de gymlessen? Ma sha Allah, zet ‘m 
op meid!  
 

.... Israe uit groep 2B heel goed de 
lichaamsdelen in het Engels weet? 
…. Ayah uit groep 2B een wiebelkussen 
heeft en zij nu heel goed op haar stoel kan 
zitten? 
.... de kinderen uit groep 2B een sticker 
kunnen verdienen als zij foutloos woorden na 
kunnen stempelen? 
 

....de leerlingen uit groep 3 binnenkort 
starten met een bijzonder project? 
....Yameenah ons gaat verlaten? Wij wensen 
haar veel plezier op de Noen school. 
 

.... Abdirahman uit 4a alle tafels al kent? Ma 
sha Allah, wij zijn supertrots op jou! 
.... Zakariya uit 4a ons helaas gaat 

verlaten 🙁? Wij gaan je heel erg missen, 

lieve Zakariya. We wensen je heel veel 
succes op jouw nieuwe school!  
…. al heel veel leerlingen in 4a een 
zwemdiploma hebben? Dit vinden wij 
superknap van ze! 
 

…. Ibrahim, Sami, Hamza en Ahmad uit 
groep 4B hun A-diploma hebben 
behaald? Ma sha Allah! 
…. Asma en Abdulgadir uit groep 4B hun B-
diploma hebben behaald? Ma sha Allah! 
…. Ceylin uit groep 4B haar C-diploma heeft 
behaald? Ma sha Allah! 
.... 4b een les heeft gehad over hygiëne? 
.... bijna alle kinderen van groep 5B hun 
tafeldiploma hebben? 
....Hudayfa uit 5B de tafels t/m 12 uit zijn 
hoofd kent? Ma sha Allah! 
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KDV en BSO Breitnerstraat 19 
 

Locatie Breitnerstraat is gevestigd in de wijk Oud 
Krispijn. Wij bieden opvang voor Kinderdagverblijf 
(KDV) kinderen in de leeftijd 0-4 jaar en Buitenschoolse opvang (BSO) kinderen in de 
leeftijd 4-13 jaar.  
Wij hebben een knusse en huiselijke locatie. Er zijn 2 KDV lokalen, die dagelijks opvang 
bieden voor maximaal 23 kinderen. Op dit moment gebeurt dat in zogeheten verticale 
groepen. Dit betekent dat de kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in dezelfde groep worden 
opgevangen. Het voordeel hiervan is dat de huiselijke sfeer wordt voortgezet en dat 
broertjes en/of zusjes bij elkaar in dezelfde groep kunnen worden opgevangen.  
De BSO heeft 2 verschillende lokalen waar wij opvang bieden voor maximaal 20 kinderen in 
de leeftijd van 4-13 jaar (tevens in verticale groepen). Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
tijdens de BSO echt het gevoel hebben dat ze vrije tijd hebben. Per dag wordt gekeken 
waar de kinderen behoefte aan hebben, hier worden de activiteiten op aangepast. 
 
Wat wij bieden: 

o Dagelijks een gezonde, verse, warme maaltijd (KDV);  
o Op woensdag een warme maaltijd en tijdens vakanties minimaal 2 x per week een 

warme maaltijd (BSO); 
o Openingstijden 7:30 – 18:00 uur; 
o Mogelijkheid tot uitbreiding van de opvang uren vanaf 7.00; 
o Mogelijkheid tot ruilen van opvangdagen (indien de planning dit toe laat); 
o 52 weken per jaar geopend. 
 

En dat allemaal tegenover het tarief van 6,25 per uur (2019-2020). 
 
Komt u bij ons kijken? 
Een rondleiding aanvragen kan via www.kiddoozz.nl of telefonisch via 078- 2001180. 
 
Overigens: 
Vanaf januari gaan wij starten met het ophalen van kinderen van de Ikra.  
 
Tafeldiploma 
 

Wist je dat Hudayfa uit groep 3A een tafeldiploma heeft gehaald? Wij zijn 
heel erg trots op hem!  
 
 
HELP, ik word gepest?! 
 

Gelukkig komt pesten niet vaak voor op onze school, Alhamdullilah. Mocht het toch 
voorkomen, dan volgt uw kind dit stappenplan: 
 
Pestkaart 

1) Word ik gepest? 
Is het één keer gebeurd?  
Ja -> Dan is dit plagen, het is nu klaar. 
Nee 
| 
2) Wat kan ik doen? 
Negeer en loop weg. 
De STOP-methode toepassen: 
1. Krachtig zeggen “Stop, hou op!” 
2. Luider zeggen “Stop, hou op, ik vind het niet leuk!” 
3. “Stop hou op of ik ga naar de juf/meester!” 
| 
3) Wie kan mij helpen? 
1. Een klasgenoot 
2. De juf/meester 
3. Andere juf/meester 
4. Je ouders 
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....onze lieve Muhammed Efe naar Umrah 
gaat met de wintervakantie? 
 

.... groep 6a heel goed is in toneelspelen? 

.... groep 6a begonnen is met surah Al-
Qar’iah? 
….Rayan B. uit groep 6a zijn A en B diploma 
heeft behaald? 
….groep 6a ruzies gemakkelijk oplost? 
….Abdulgaadir uit groep 6a uitgekozen is 
voor de leerlingenraad? 
….Kiymet, Ceylin en Hatice uit groep 6a heel 
klein kunnen schrijven? 
 

.... de leerlingen uit groep 6b werkstukken 
hebben opgesteld en presentaties gegeven 
over heel veel verschillende landen in de 
wereld? Ze vonden het erg leerzaam.  
.... Mahd een superwerkhouding heeft in de 
klas? 
.... Ridwan uit 6b erg nieuwsgierig is? Hij 
stelt ma sha Allah veel vragen aan de 
meester.  
.... Rukiyye en Khadija A. uit 6b sinds kort in 
de leerlingenraad zitten? In sha Allah zullen 
ze met geweldige ideeën komen en een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan onze 
mooie school.  
 

….Amanah uit 6c na de vakantie naar de 
Noen gaat? Veel succes Amanah. 
 

…. Aisha uit groep 7a heel netjes kan 
schrijven? Het lijkt net een 
‘’juffenhandschrift’’! Ma Sha Allah! 
…. groep 7a boekenbabbels heeft gehad? 
Wij zijn nu nog meer gemotiveerd om thuis te 
lezen! 
…. Salsabil uit groep 7a sinds kort een 
hoofddoek draagt? Ma sha Allah.  
…. Youssef uit groep 7a heel behulpzaam is 
en voor zijn klasgenoten opkomt? Ma sha 
Allah.  
…. Enes uit groep 7a een hele leuke 
boekenbeurt heeft gehouden?  
…. Yassine uit groep 7a een lieve en 
beleefde jongen is? 
…. Rouayda uit groep 7a een zusje heeft 
gekregen? Ze heet Maysa, ma sha Allah. 
Gefeliciteerd! 
 

.... de moeder van Sena uit 7B lekkere 
taarten kan bakken?  
.... Yavuz het liefst de hele dag aan spelling 
werkt?  
.... bijna alle jongens uit groep 7B de adhaan 
reciteren op school?  
.... groep 7B een super leuke klas is?  
 

…. de kinderen uit groep 8a een leuk 
afscheidsfeest hadden georganiseerd voor 
juf Meryem? Nogmaals bedankt kanjers! 
…. groep 8a de afgelopen week een bezoek 
heeft gebracht aan het Avicenna College in 
Rotterdam? Daar hebben ze drama les 
gehad van Hamza Benmira , een van de 
bedenkers van De BorrelnootjeZ. De 
kinderen hebben enorm genoten. 
…. groep 8a vorige week een proeftoets van 
Dia heeft gehad? 
…. Quail uit groep 8a iedere zaterdag-
ochtend heel vroeg opstaat voor zijn 
voetbalwedstrijd? 
…. de leerlingen van groep 8 al 
meerdere VO scholen hebben bezocht?  
 

…. Fatima Zohra uit groep 8B erg lief en 
behulpzaam is? Ma sha Allah 
…. Nailah uit groep 8B haar huiswerk altijd 
netjes maakt? Ma sha Allah 
.... Fatih en Faouzi uit groep 8B op 
freerunnen zitten? Ze kunnen nu al heel veel 
technieken! Ma sha Allah! 
.... Maymun uit groep 8B is verkozen om de 
ruzies tussen de leerlingen van groep 8B op 
te lossen. Dit doet ze al heel goed, ma sha 
Allah! 

 

Ontruimingsoefening 
 

Op woensdag 11 december vond er op school een ontruimingsoefening plaats. Dit verliep 
volgens brandweerman Murat heel goed. De school was binnen 4 minuten ontruimd. Alle 
klassen waren compleet. Er zal dit schooljaar ook nog een onaangekondigde ontruiming 
plaatsvinden. Bij een onaangekondigde ontruiming kan het zijn dat we zonder jassen naar 
buiten moeten. Daarmee rekening houdende zal dit gepland worden in de lente. 
 
Ieder jaar wordt er een aangekondigde en een onaangekondigde ontruiming gepland. Mocht 
u zich als ouder begeven in of rondom de school tijdens zo’n ontruiming, dan willen wij u 
vragen om direct deel te nemen aan de ontruiming en het gebouw te verlaten. U mag dan 
aansluiten bij de leerlingen die naar de verzamelplaats (het parkeerterrein) lopen. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, de werkgroep BHV 
 
Les over het Kinderrechtenverdrag 
 

Op 20 november bestond het Kinderrechtenverdrag 30 jaar. Wij hebben daar les over 
gekregen. Wij hebben bijvoorbeeld geleerd dat kinderen recht hebben op een eigen mening 
en dat ze recht hebben op onderwijs. 
Kinderrechten zijn afspraken tussen landen over hoe je met kinderen moet omgaan. Het 
kinderrechtenverdrag is een boek waar de kinderrechten in staan.  Alle kinderen hebben 
rechten. Wie ze ook zijn en waar ze op de wereld ook wonen. Jij dus ook. Alle kinderen 
hebben recht om geïnformeerd te worden over hun rechten. 
 
Groetjes,  
 
Youssef, Enes en Amane uit groep 7a 
 
GIPS  
 

Jaarlijks krijgen de groep 8 leerlingen een voorlichting van het GIPS-
team. GIPS staat voor ‘Gehandicapten Informatie Project Scholen’.  
Het GIPS-team bestaat uit meerdere mensen met diverse handicaps. 
De leerlingen leren spelenderwijs hoe het is om met een handicap te 
leven. Afgelopen dinsdag heeft groep 8B een voorlichting gekregen. 
De leerlingen hebben o.a. een ritje in de rolstoel gemaakt, gelopen 
met een blindentaststok, geoefend met diverse hulpmiddelen en 
hebben hun naam geschreven gekregen met brailleletters. 
Na de les hebben de leerlingen de mogelijkheid gekregen 
om vragen te stellen. Het is altijd bijzonder om te zien hoe 
positief deze mensen in het leven staan. Wij hebben veel 
plezier gehad, maar vooral veel geleerd. 
 
 
Ondersteuning gezocht!  

  
Wij zijn op zoek naar nog een vrijwilliger die een aantal leerlingen individueel bij ons op 
school zou willen begeleiden bij het computerprogramma BOUW!. Het programma richt zich 
op het leren van letters en het lezen van woordjes. U gaat een kwartiertje aan de slag met 
een leerling; het programma geeft helemaal aan wat u moet doen en wat u tegen 
de leerling moet zeggen.  
Bent u geïnteresseerd of heeft u er vragen over, neem dan contact op met de intern 
begeleider van de onderbouw (Nathalie Vermunt). U kunt haar mailen 
via nvermunt@sipor.nl of langs haar lopen (kamertje bij het lokaal van groep 2A).  
 
 
Fijne vakantie!  

 

Namens het hele team van de IBS Ikra 
wensen wij u een hele fijne vakantie. 
 
 

Studiedag  Woensdag 18 december Alle leerlingen zijn vrij 

Wintervakantie 
19 december t/m  
5 januari  

Alle leerlingen zijn vrij 

Belangrijke dagen in de komende maanden 
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