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Wist-u-dat…
…. groep 1a een nieuwe letter heeft geleerd,
namelijk de letter ‘m’.
…. Adam uit groep 1a al tot honderd kan
tellen? Ma sha Allah!
…. Tusem uit groep 1a altijd hele mooie
tekeningen maakt voor de juffen?
….de kinderen uit groep 1c hele lekkere
pizza’s kunnen maken. Jummie Jummie!!
….groep 1c een nieuwe letter heeft geleerd?
De letter ‘m’.
….groep 1c elkaar heel goed kan helpen?
Ma sha Allah!
….Yusuf en Nabiha uit groep 2a vorige week
een volle stickerkaart hadden en dat ze
mochten grabbelen.
….Groep 2a een restaurant op de gang heeft.
….Aya uit groep 2a heel goed kan koken.
….Burak en Nasir uit groep 2a met duplo
een restaurant hebben gebouwd.
….Yassir, Ridwan en Isra uit groep 2a al een
strikdiploma hebben?
…. groep 2b begonnen is met thema
Restaurant?
…. groep 2b als thema opening pizza's heeft
besteld?
…. de kinderen uit groep 2b meedoen met
“Post voor Dordt”?
…. juf Bahar en juf Chaimae heel trots zijn op
de rapporten van de kinderen?
…. Safira al heel veel namen kan schrijven?
Ma sha Allah!
….Mustafa heel mooi kan schrijven.
Groep 3a de leestoets van kern 4 allemaal
voldoende of goed hebben gescoord,
Allahoema bareek!
…. groep 3a het stappenplan van spelling
allemaal toe kunnen passen en 0 fout kunnen
behalen?
…. Ayaan heel mooi kan tekenen.
…. kinderen uit groep 3b al moeilijke sommen
kunnen verzinnen, zoals 100-2=98?
…. groep 3b een hele mooie muur heeft met
Krisje Kolen? Dat is van kern 5.
…. groep 3b extra leest in de middag en dat dit
heel goed is voor de herhaling?
.… Nebi uit groep 4a heel mooi kan schrijven?





Maatregelen thuisonderwijs
Meester Mustapha aan het woord
Afscheid juf Nadia groep 1A

Maatregelen thuisonderwijs
Beste ouder(s)/verzorger(s), assalamoe aleikum,
Gisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair-,
voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf woensdag 16
december 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot 18 januari 2021. Dit
is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het
coronavirus raken ons allen.
Wat betekent dit voor u?
Uw kinderen kunnen niet naar school komen en zullen van de
leerkrachten opdrachten krijgen om thuis te maken.
De leerkracht(en) van uw kind zijn daarvoor de eerste aanspreekpersoon.
U kunt ze bereiken via classdojo, Social Schools en via de mail (ouders
zonder internet eventueel telefonisch).
De leerkrachten geven morgen alle werkboeken en/of kopieerwerk mee.
Komt uw kind niet op school, dan wordt het per post opgestuurd.
De leerkrachten sturen dagelijks instructiefilmpjes of geven live les, zodat
we de planning zoveel mogen kunnen aanhouden en de doelen kunnen
bereiken.
Huishoudens die niet beschikken over een laptop kunnen deze vandaag
aanvragen bij de leerkracht. Graag zo vroeg mogelijk aangeven, zodat de
leerkrachten hier zorg voor kunnen dragen.
Elke schooldag is de leerkracht van uw kind 2 uur lang beschikbaar voor
eventuele vragen. De leerkrachten zullen zelf aangeven op welk moment
dat is.
De administratie is op werkdagen bereikbaar op maandag, dinsdag en
donderdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Op woensdag van 8.00 uur tot
15.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 14.00uur.
Alle geplande afspraken op school gaan niet door.
Wij weten niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand
uitziet. Wellicht zullen wij de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met
het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen wij voortdurend anticiperen op de
actualiteit. Wij doen een beroep op u als ouder/verzorger om – samen met ons –
de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden en daar waar mogelijk uw kind te
ondersteunen bij het thuisonderwijs. Moge Allah s.w.t. ons allen beschermen en
ons de kracht geven om de komende periode het beste voor onze kinderen te
kunnen betekenen.
Met vriendelijke groet,
Samy Salem
Meester Mustapha aan het woord
Salaamoe alaikoem, beste ouders, lieve kinderen
Wat een roerige tijden allemaal. De besmettingen met het coronavirus gaan door,
de scholen moeten weer dicht en veel mensen maken zich enorm veel zorgen.
Deze zorgen zijn natuurlijk terecht, want we willen openblijven en goed onderwijs
aan uw kind(eren) geven. Maar alles ligt in de handen van Allah, Hij is De Enige
die bepaalt wat er gebeurt en zeker met een dergelijke pandemie waar we niets
aan kunnen doen. We moeten doen wat we moeten doen en dat is te allen tijde
standvastig blijven in ons geloof en vertrouwen hebben in onze Heer, Allah de
Almachtige.

.… Suuleyman, Oubaid en Eyman hun
A-diploma voor zwemmen hebben behaald?
… Dina op turnen zit en hele gave moves kan?
…. Fotoun uit groep 6a binnenkort voor haar
junior redding zwemmen 4 gaat afzwemmen?

Hij is Degene die controle heeft over alles en Hij is Degene die dit vervelende
virus ook weer weg kan halen. Daarom is het van belang dat wij veel douaa doen,
Hem aanbidden en proberen om zoveel mogelijk weg te blijven van de slechte
daden. Als het kan en Allah stelt jou daartoe in staat, vergeet dan niet om zoveel
mogelijk goede daden te verrichten. Het kan zomaar zijn dat jouw goede daad
geaccepteerd wordt door Allah en dat Hij dan dit virus laat verdwijnen.

….groep 6a heel goed met elkaar omgaat?
….groep 6a dit schooljaar AVI-uit wil zijn?
…. Ruweyda uit groep 7a dol is op haar kleine
zusjes?
…. Zinedien uit groep 7a goed kan koken en
bakken?
…. Oumnia uit groep 7a Engels kan spreken
met een Brits én Amerikaans accent?
…. Sowda uit groep 7a gaat verhuizen?
…. Ruun, Zinedien, Merve en Ceylin uit groep
7a AVI-uit zijn?
…. Ilias en Ahmet Esad uit groep 7a
regelmatig afspreken in hun vrije tijd?
.... Lina en Beyzanur uit groep 7b heel gezellig
kunnen zijn?
…. Sara uit groep 7b een hele
goede werkhouding heeft? Ma sha Allah, ga zo
door!

Maak je geen zorgen, want wij hebben het stevige touw van onze godsdienst
waar wij ons aan vasthouden. Het geeft toch altijd weer enorm veel rust en
vertrouwen als er zaken zijn waar je niets aan kunt veranderen, om dan te denken
aan Allah en op Hem te vertrouwen. Ook dit gaat weer een keer voorbij, alleen
wanneer, dat weet enkel Degene die op de hoogte is van het onbekende: Allah,
de meest Barmhartige.
Wasalaam, Meester Mustapha
Afscheid juf Nadia groep 1A
Salaamoe alaikoem allemaal,
Via deze weg wil ik u laten weten dat ik per 1 februari 2021 niet meer werkzaam
zal zijn op de Ikra. De afgelopen jaren heb ik met heel veel liefde en plezier
gewerkt bij de kleuters. Ik heb kinderen zien groeien en bloeien en heb genoten
van de tijd die ik samen met ze had. Ook wil ik alle ouders bedanken voor de
afgelopen jaren.
Bedankt dat u uw kinderen toevertrouwde aan mij, Baraak Allahoe Fiekoum!
Juf Nadia Pellis

…. De leerlingen uit groep 7b na de vakantie
gaan beginnen met spreekbeurten?
…. Elifnaz uit 7b is begonnen met bijles voor
Engels? Very well!
…. Hajar, Amane en Salma uit groep 7b
AVI-uit zijn?
….Kawthar uit 7c een broertje erbij krijgt?
Gefeliciteerd meid! Moge Allah hem doen
opgroeien tot een voorbeeldige moslim.
….Israe uit 7c erg netjes schrijft in haar
schriften?
….Ridwan uit 7c heel erg houdt van strips? Hij
kan er uren in verdwalen.
….Imane uit 7c een goede luisterhouding
heeft?
….Hiba uit 7c een echte verhalenverteller is?
….er drie musketiers zitten in 7c?
….de jongens uit 7c goede tegenstanders zijn
van de groep 8 jongens wat voetbal betreft?
.… Ahmed uit groep 8a goed is in voetbal?
en Mohamud goed kan verdedigen?
.… er elke vrijdag iemand trakteert in groep
8a?
.… Nisa uit groep 8a de bal lang kan hoog
houden?
… de groepen 8 volgende week de Dia
proeftoets gaan maken?

Belangrijke dagen in de komende maanden
Lockdown
Wintervakantie
Lockdown

16 december & 17 december
21 december t/m 1 januari
4 januari t/m 15 januari

Thuisonderwijs
Alle leerlingen vrij
Thuisonderwijs
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