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Wist-u-dat… 
 

…. onze website vernieuwd is? Kijk op 
www.ikra.nl en laat ons weten wat u ervan 
vindt. 

 
 

Wist-u-dat… 
 
…. groep 1A nu 26 kinderen heeft?  

Ma sha’Allah! 

…. groep 1A drie nieuwe stagiaires heeft? 

Wij hopen dat zij heel veel plezier beleven in 

onze klas. 

… groep 1A binnenkort naar het museum 

gaat? Voor de meeste is dit de eerste keer. 

.... groep 1B drie nieuwe leerlingen in de klas 

heeft? Welkom Selma, Nourdeen en Khadija!  

…. groep 1B heel veel zin heeft in het 

nieuwe thema 'museum'? 

.... Alaa uit groep 1B nu zelf een koprol kan 

maken bij gym? Wat knap! 

…. Umeyir uit groep 1B alle letters van zijn 

naam kent? Ma sha’Allah! 

….de kleuters als afsluiting van het thema 
‘winter’ naar de schaatsbaan zijn geweest? 
....Abdurrahman uit groep 1C een zusje 
krijgt?  
....Alper uit groep 1C zich binnen 4 minuten 
kan aankleden? 
....groep 1/2C gezonde traktaties 
meeneemt? 
…. Yaasmiin en Nisa uit groep 2A weer grote 

zus zullen worden, in sha Allah? 

…. Zakariya uit groep 2A een sfeermaker is 

in de klas?  

…. Selimhan uit groep 2A gek is op 

voetballen?  

…. Uneyse uit groep 2A de juffrouw graag 

helpt met opruimen? 

…. Yusra, Sama en Israa  uit groep 2A soms 

het lokaal schoonmaken?  

…. de kleuters 17 februari starten met het 

thema 'museum'? 

…. groep 2A kunstwerken gaat maken? Wij 

zullen de kunstwerken ook gaan verkopen? 

.... groep 2B is wezen schaatsen? 

.... groep 2B dat heel goed bleek te kunnen? 

.... Ensar uit groep 2B ná de 
voorjaarsvakantie naar een andere school 
gaat? 
.... de kinderen (en de juf) hem heel erg 
zullen missen? 
…. groep 3A alle letters kennen en daarvoor 
een diploma in ontvangst hebben genomen? 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 

 
 De engelen van Allah 

 Ouderverkiezingen MR 

 Bewegende kleuters, daar word je vrolijk van 

 
 
Wij moslims geloven in allerlei zaken die we niet kunnen zien. Als eerste geloven 
we natuurlijk in Allah, maar er zijn ook prachtige wezens die Allah heeft gemaakt 
en die we niet kunnen zien, dat zijn de engelen van Allah. Hieronder vertel ik jullie 
in het kort wat ze zijn, waaruit ze zijn gemaakt en wie de meest bekende engelen 
zijn. Tenslotte haal ik Djibriel eruit en licht ik deze even toe. Veel leesplezier! 
 
De engelen van Allah 
De engelen zijn uit Goddelijke Noer (licht) gemaakt en wij kunnen hen niet zien. 
Ze gehoorzamen Allah in alles wat zij moeten doen van Allah. Alles wat Allah hen 
vraagt, doen ze en ze doen absoluut geen slechte dingen. 
Ze denken constant aan Allah, ze danken Hem de hele tijd en doen alles wat Hij 
vraagt. Elke opdracht van Allah, op aarde of in de hemelen, voeren ze uit. 
Ze kunnen gedaanten aannemen van mensen of dieren, maar ze blijven wel 
gewoon engelen. 
Allah heeft hen bijzondere krachten gegeven. Ze worden nooit boos, eten en 
drinken niet, zijn niet onderscheiden in mannen of vrouwen en krijgen ook geen 
kinderen. 
 
De bekende engelen 

- Kiramaan Kaatibien (de eervolle schrijfengelen): ze schrijven de goede en 
slechte daden van de mensen op. 

- Haafidah: deze engelen beschermen de mensen. 
- Moenkar en Nakier: deze ondervragen de mensen in hun graf. 
- Djibriel: de grootste engel van Allah en hij brengt de boodschap van Allah 

over aan profeten. 
- Israafil: wacht op het sein van Allah om op de hoorn te blazen aan het 

einde der tijden. 
- Mikaail: zorgt voor de aarde en de planeten en zorgt ervoor dat mensen en 

dieren te eten krijgen. 
- De Engel des Doods: neemt de ziel van de mensen als hun tijd is 

gekomen om terug te keren naar Allah. 
 

Djibriel 
Deze engel is de baas van alle engelen. Hij staat het dichtst tot Allah en brengt de 
boodschap van Allah over aan de boodschappers en profeten. 
Hij heeft 600 vleugels en is enorm machtig. Hij houdt van de mensen waar Allah 
van houdt en hij houdt niet van de mensen waar Allah niet van houdt. 
Hij heeft Mohamed (sas) altijd geholpen wanneer het nodig was. Zo heeft hij de 
gedaante van een grote kameel aangenomen om iemand weg te jagen die de 
profeet wilde doden. 
 
Ouderverkiezingen MR 

Binnenkort vindt er weer een MR verkiezing 

plaats onder de ouders.  

Hier hebben twee kandidaten zich voor 

opgegeven. De stembiljetten worden  

in de eerste week van maart uitgedeeld. 

Daarmee kunt stemmen t/m vrijdag 13 maart. U 

kunt uw stembiljet inleveren in de daarvoor 

bestemde bak bij de conciërge. Wij danken u alvast voor uw stem! 

http://www.ikra.nl/
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…. wij nu veel meer weten over het leven 
van de profeet Mohammed (vzmh). 
…. Hafsa B haar zwemdiploma heeft 
behaald? 
….groep 3A heerlijke letterkoekjes heeft 
gebakken? 

 …. de kinderen uit groep 3B al oefenen met 

aan elkaar schrijven? 

…. de kinderen uit groep 3B lezen erg leuk 

vinden? 

…. Mikail uit groep 3B heel goed stil kan 

werken? 

…. Ismail uit groep 4A sinds kort een zon-
leerling is met begrijpend lezen?  
Ma sha’Allah om trots op te zijn Ismaïl! 
…. de leerlingen van groep 4A goed kunnen 
samenwerken? Daarom zitten ze voortaan in 
groepjes. Ga zo door 4A! 
…. een aantal leerlingen uit groep 4B op 
maandag 9 maart zullen afzwemmen? Zet 
hem op! 
…. de leerlingen uit groep 4B een eigen lied 
hebben geschreven? Ma sha’Allah! 
.... groep 4B na de voorjaarsvakantie met de 
spreekbeurten gaan beginnen? 
.... de vogelhuisjes van groep 5B na keihard 
te hebben gewerkt eindelijk af zijn? 

.... onze lieve Abdessamad uit groep 5B bij 

de peuters heeft voorgelezen? 
.... Tugce uit groep 5B heel mooi kan 

schrijven? Ma sha’Allah! 
.... groep 6A bezig is met het thema 
spijsvertering? 
.... Hanaan en Shayma Avi uit lezen? 
…. groep 6A heel goed heeft gescoord met 
DMT? 
…. Ceylin uit groep 6A een levensechte 
papegaai heeft meegenomen? 
…. Yasin Kaya een broertje heeft gekregen 
en hij Mirza heet? Van harte gefeliciteerd! 
…. Ayuub een hele mooie bril draagt? 
…. Khairia veel soera’s en dua’s kent? 
…. Ayoub een hele goede imam is?  
Ma sha’Allah!  
…. Rayan een hele goede muadhin is?  
Ma sha’Allah! 
.... de leerlingen in groep 6B goed kunnen 
samenwerken?  
.... de werkhouding van de leerlingen uit 
groep 6B steeds beter wordt? 
.... vanaf deze week de leerlingen uit 6B elke 
vrijdag een rekenwedstrijd zullen houden? 
.... de leerlingen uit 6B bij veel lessen hun 
verwachtingen naar elkaar uiten over 
gewenst gedrag? 
…. Nadin laatst een feestje gaf en alle 
meisjes uit groep 7A uitgenodigd waren? 
…. Ahmed uit groep 7A AVI-uit is?  
Ma sha’Allah. 
…. Husein en Abdul Jalil vooruit zijn gaan 
gegaan met begrijpend lezen? Ma sha’Allah.  
…..groep 7A naar het Anne Frank huis is 
geweest? Dit was heel leerzaam! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bewegende kleuters, daar word je vrolijk van 

Dordtse sportaanbieders zien steeds jongere kinderen en hun ouders naar de 

verenigingen komen. Dat is op veel fronten een zeer welkome aanvulling op  

het ledenbestand. Hoe jonger, hoe beter, want leefstijl wordt aangeleerd in de 

leeftijd van 3 tot 6 jaar. Jong geleerd is dus absoluut oud gedaan!  

Wanneer sporten en bewegen op jonge leeftijd onderdeel uit maken van het 

dagelijkse ritme, is de kans ook kleiner dat kinderen afhaken op latere leeftijd.  

Een bijkomend voordeel van de toestroom van jonge kinderen is ook dat ze  

altijd met hun ouders komen. Op die manier raakt het gezin betrokken, spelen  

de ouders soms ook een rol bij de club en doen ze het samen. 

 

Water 

 Gemiddeld drinken 4-12 jarigen elk 2,3 
glazen (200ml) suikerhoudende drank per 
dag tegen gemiddeld anderhalf (1,4) glas 
water.  

 Meerderheid van de ouders (78%) denkt 
dat een glas vruchtensap minder dan 5 
suikerklontjes bevat, voor cola is dat 
slechts 32%.  

 74% van de ouders met een kind in de 
leeftijd 4-12 jaar vindt dat de basisschool 
het drinken van water moet stimuleren tijdens de pauzes.  

 Water uit de kraan is net zo schoon en fris als water uit flessen.  

 Water bevat niet alleen allerlei mineralen die je lichaam nodig heeft, het is een 
uitstekende dorstlesser zonder suiker, zoetstoffen, vet en kleurstoffen en…het 
bevat 0,0 calorieën.  

 In Nederland krijg je voor gemiddeld 30 eurocent maar liefst 200 liter 
kraanwater, dat zijn zo’n 1.000 glazen. Dat is bijzonder goedkoop.  

 Water smaakt niet altijd hetzelfde. Je kunt met een kind leuke proefjes doen 
om te kijken wat er gebeurt als je citroen, munt, aardbei of een theezakje in het 
water doet. Kijk samen met je kind wat het lekkerst is!  

 
 

 

Vervolg wist-u-dat… 
 
…. groep 7A bezig is met de werkstukken?  
…. Inshaal uit groep 7A de cito 
werkwoordspelling foutloos heeft gemaakt? 
Ma sha’Allah. 
…. groep 7B naar het Anne Frank huis is 
geweest? Dit vonden de leerlingen heel 
bijzonder!  
…. Sara uit 7B altijd heel erg gemotiveerd is? 
De juf is erg trots op haar!  
…. Misk de koran heel mooi kan reciteren?  
Ma sha’Allah!  
…. de cito spelling niet-werkwoorden heel 
goed is gemaakt in groep 7B?  
…. Usama uit 7B heel veel kennis heeft over 
de dierenwereld? 
 



 
 
.... Rokaya uit groep 8A een boekenclub is gestart 
in de klas? 
.... Ayan uit groep 8A de juf na schooltijd heeft 
geholpen om de klas netjes te maken? Super lief 
van haar!  
.... de groepen 8 heel zenuwachtig zijn voor hun 
adviezen van de middelbare school?  
.... ze die deze week krijgen? 
.... de leerlingen van groep 8 adviesgesprekken 
hebben? Dit vinden ze erg spannend. 
…. Fatima Zohra uit groep 8B heel erg lief is voor 
iedereen? 
…. Sabri uit groep 8B ervoor zorgt dat iedereen 
hard kan lachen? 
…. Nailah en Eslem uit groep 8B de juf altijd 
helpen? 

Belangrijke dagen in de komende maanden 

Voorjaarsvakantie 24 t/m 28  februari Alle leerlingen zijn vrij 

Tweede rapport 23 t/m 27 maart  

 


