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Wist-u-dat… 
 

….juf Ouacima het heel erg naar haar zin 
heeft in groep 1a ? 

 
.... het broertje van Zayd drie jaar is en bij 

PSZ Ikraatje zit? 

 
.... groep 1a begonnen is met het thema 

‘dierentuin’? 

 
….er twee nieuwe kindjes nieuw zijn in de 
groep 1a? Welkom Mustafe en Sara! 

   
…. Musab uit groep 1a potloden heeft geteld 
tot 26? Ma sha Allah! De juf was super 

verbaasd dat hij dat kon! 
 
…. de kinderen uit groep 1b netjes hun 

huiswerk thuis maken en dit ook nog eens 
via classdojo aan de juf laten zien? 
 

…. Adam en Youssef het heel erg vonden 
om niet naar school te kunnen gaan? 
Gelukkig kan het weer. 

 
…. groep 1c heel goed hun best thuis deden. 
Heel knap gedaan ma sha Allah!  

 
….dat iedereen mooie knutselwerkjes heeft 
gemaakt!  

 
….Nourdeen al woordjes kan schrijven!     
Ma sha Allah!  

 
…. Groep 2a heel goed hun huiswerkjes 
hebben gemaakt! Masha’Allah een dikke 

duim van juf Hacer en juf Nazli!  
 
…. Jaouhara uit groep 2a samen met haar 

moeder appelflappen heeft gemaakt? Ze 
heeft haar huiswerk netjes uitgevoerd.   
 

…. Zeynep, Bekir Ali, Cihangir, Yusuf, Ayaa, 
Rania en Burak uit groep 2a zichzelf hebben 
opgemeten met verschillende materialen? 

Knap hoor!  
 
…. Isra uit groep 2a goed kan seriëren       

ma sha Allah!   
 
....Adam uit groep 2b het mist om naar 

zwemles te kunnen gaan? 
 
....Hayaat, Safira en Lina uit groep 2b al 

kunnen lezen, ma sha Allah. 
 
....de ouders en kinderen uit groep 2b heel 

hard hebben gewerkt tijdens de lockdown? 
 
....Shaimah uit groep 2b al 25 letters 

herkent? 
 
….de kleuters zijn begonnen met het thema 

‘dierentuin’? 

 
.…juf Nazli een aquarium met vissen gaat 
regelen voor in de klas? 

 

      
 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:  
 

● Boodschap van meester Mustapha 
● Medezeggenschapsraad (MR) 
● De leerlingenraad 
● Godsdienstlessen 
● Ziek- of afmelden 

 

 

Boodschap van meester Mustapha 

Beste ouder(s)/verzorger(s), Assalamoe aleikum, 

 

Als we stilstaan bij de gunsten die Allah ons heeft gegeven, kunnen we niet anders 

zeggen dan elhamdoullilah. Wij dienen dankbaar te zijn en niet stil staan bij de 

dingen die we niet zo leuk vinden. Als er iets gebeurd in ons leven wat wij niet zo 

leuk vinden, dan is dat een test. Een beproeving van Allah zodat wij onze 

bescherming bij Hem zoeken. Maar Allah zorgt er ook voor dat we geholpen worden 

gedurende ons leven door speciale Engelen die daarvoor zijn gemaakt door Allah. 

      

Voorwaar, degene die zeggen: “Onze Heer is Allah,” en die vervolgens standvastig 

zijn: over hen zullen de Engelen neerdalen (en zeggen): “Wees niet bevreesd en 

niet treurig, en wees verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd. Wij zijn jullie 

helpers tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals en voor jullie is daarin wat 

jullie zielen verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen.” 41:30-31 

 

Wij hebben de hulp nodig van Allah, Hij geeft Zijn Hulp op Zijn manier en hoe Hij dat 

wil. Wij dienen dus standvastig te zijn, vol te houden wanneer we zeggen dat Allah 

onze Heer is en dat we alleen Hem aanbidden. Wij zijn standvastig in “er is geen 

god (die het recht heeft om aanbeden te worden) dan Allah”.  Dit doen we gedurende 

ons hele leven lang en dan zullen tijdens ons leven prachtige Engelen aan onze 

zijde staan in al het goede wat we doen. En als onze tijd is aangebroken om terug 

te keren naar onze Heer, dan staan zij ook aan onze zijde in ons graf. Ma sha Allah, 

dit geeft een heel goed gevoel. We hoeven alleen maar Allah te aanbidden, goede 

daden te verrichten, weg te blijven van de slechte daden en regelmatig om 

vergiffenis te vragen en dan we hebben dus constant Engelen aan onze zijde die 

ons helpen. Wanneer we dan terugkeren naar Allah zullen we het Paradijs betreden. 

Daarom houden we vol en treuren we niet en zijn we ook niet verdrietig om de dingen 

die nu gebeuren. We houden vertrouwen in Allah dat het goede ons zal overkomen. 

Moge Allah ons leiden naar al het goede in het huidige leven en in het hiernamaals. 

 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Salaam alaikoem beste ouders, 
 
Vanaf heden kunt u maandelijks in de 
nieuwsbrief een stukje over de huidige stand 
van zaken binnen de MR teruglezen. Zoals u 
heeft gemerkt, zijn er een aantal wisselingen 
geweest betreft het opengaan van de school. 
De school heeft zijn uiterste best gedaan 
om een goed plan te maken, waarin aandacht 
is voor de ontwikkeling van de kinderen en 
aandacht is voor veiligheid. Wij als MR staan volledig achter het plan van de 
school. Het plan is vooraf netjes afgestemd met de gemeente en de MR. De MR 
zal zich de komende maanden bezighouden met een aantal belangrijke punten die 
momenteel nog op de agenda staan. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden. 
Indien er behoefte is om de notulen in te zien, dan is dit te alle tijden mogelijk. 
Mochten er vragen zijn die u aan de MR wilt richten, dan mag u mailen 
naar mrikra@sipor.nl.  
 
MR Ikra 



….de kinderen uit groep 2a heel goed en 
snel kunnen opruimen? 

 
….Tuana een hondje als huisdier heeft 
gekregen? 
 

…. Muhammed van groep 3a verhuisd is? 
 
…. de kinderen online een dictee kunnen 

maken met de juf? 
 
…. wij super trots zijn op de kinderen omdat 

ze zo hard kunnen werken, ma sha Allah! 
 
…. juf Hayat en juf Siham de kinderen 

ontzettend hebben gemist 🤗 

 

…. kinderen uit groep 3b online zijn gekomen 

om een tekendictee te maken?   

 

…. groep 3b heel hard werkt?  

 

…. groep 3b klaar is met kern 5 en met kern 
6 is begonnen?   
 

....wij met groep 4a wekelijks op skype elkaar 
hebben gezien?   

 
….Sara en Hafsa via skype hebben 

samengewerkt?  
 
.... Salaheddine uit groep 6b een hele stoere 

bril draagt?  
 
.... Amine een hele mooie sneeuwpop heeft 

gemaakt?  

  
….Memoena óók een een hele mooie 

sneeuwpop heeft gemaakt?  

  
.... Groep 6b het weer leuk vindt om weer op 
school te zijn!  
 

.... Sowda uit groep 7a gaat verhuizen?  
 
.... Ceylin en Kiymet uit groep 7a samen 

hebben gewerkt tijdens het thuisonderwijs?  
 
…. Jounayda, Necip en Ruweyda uit groep 

7a heel enthousiast mee hebben gedaan 
tijdens de online lessen? 
 

.... Ilias uit groep 7a vanuit zijn achtertuin 
prachtig uitzicht heeft op een molen?  

 
…. Ceylin en Kiymet uit groep 7a hebben 
samengewerkt tijdens het onlineonderwijs?  

 
…. Sowda uit groep 7a is verhuisd?   

 
…. Merve uit groep 7a een iglo van sneeuw 
heeft gemaakt?  

 
…. groep 7a de afgelopen periode aan de 

werkstukken heeft gewerkt?  
  
.... de meeste kinderen uit groep 7b heel 

gestructureerd konden werken tijdens het 
thuisonderwijs?   
 

…. groep 7b samen met de juf gingen sleeën 
op het schoolplein?  
 

 

  
 

 
De leerlingenraad  
Wij, de leerlingenraad, mogen samen met 
juf Meryem en juf Hanane nadenken over 
(leuke) dingen voor onze school. Op dit 
moment zijn wij bezig met het selecteren 
van nieuw buitenspeelgoed voor de pauze. 
Wij hebben al een aantal leuke ideeën!  
 

Groetjes,  
 

Hanoon (groep 6a), Ruun (groep 7a), Khadija (groep 7b), Yasin (groep 
7b) en Rukiyye (groep 7c)  
 

Godsdienstlessen  
….juf Hacer de godsdienstlessen van de groepen 1 tot en met 3 
op de dinsdag (tijdelijk) heeft overgenomen. De komende weken 
gaan we het o.a. hebben over: de woedoe, de salaat, de 
profeten, achlaaq, de maand Ramadan en nog veel meer 
in sha Allah!  
 
Ziek- of afmelden 
Momenteel komt het wel eens voor dat ouder(s)/verzorger(s) vergeten om hun kind 
ziek te melden of dit later op de dag doen. De leerkracht moet er tijdig van op de 
hoogte zijn dat zijn/haar leerling afwezig is en wat hier de reden van is. Wij willen u 
er dan ook graag aan helpen herinneren dat het van belang is dat u uw kind vóór 
half 9 en uiterlijk vóór 9 uur ziekmeldt, dit kan via Social Schools of telefonisch.  
 
Mocht u een afspraak hebben staan bij de logopedist, tandarts, ziekenhuis of iets 
dergelijks, dan weet u dit in de meeste gevallen ruim van tevoren. Wij willen u dan 
ook vragen om dit in ieder geval een dag van tevoren aan te geven bij de leerkracht 
via Social Schools of ClassDojo. Ook mag u bellen naar de administratie of een 
briefje meegeven aan uw kind waarop de dag en het tijdstip van de afspraak staat 
vermeld, doe dit vroegtijdig en niet op de dag van de afspraak. Met afspraken bij de 
huisarts komt het voor dat u deze dezelfde ochtend nog maakt, voor deze afspraken 
geldt bovenstaande niet, maar geef dit wel z.s.m. door.  
 
Alleen door deze regels lukt het ons om samen een goede registratie van verzuim 
neer te zetten. Wij hopen dan ook op uw medewerking, bij voorbaat dank! 
 
Moge Allah swt ons allen gezond houden en gezondheid schenken. 
 

Vervolg wist je dat… 

 
…. de groepen 8 fysiek onderwijs kregen op 
school tijdens de lockdown? 

 
…. Enes uit groep 8a goed kan keepen?  
 

…. Aisha uit groep 8a thuis heel goed 
zelfstandig kan werken?  
 

…. de groep 8b leerlingen het helemaal niet erg 
vinden om weer naar school te komen?  

 
…. de leerlingen van groep 8b iedere dag thuis 

een evaluatie moeten schrijven en dit aan het 
einde van de week moeten inleveren?  
 

…. Dina uit groep 8b er altijd tiptop uitziet?  
 

 

 
…. Sara en Mahmoud uit groep 8b thuis heel 
veel hebben geoefend? Ma sha Allah 

 
…. de leerlingen van groep 8 na de 
voorjaarsvakantie het schooladvies krijgen?  

Dit vinden ze best spannend.  

 
…. Hamza-Yigit uit groep 8b het heel leuk vindt 
om strips te tekenen?  

 
…. Saif Eddine en Iliass uit groep 8b de 
dramalessen heel leuk vinden?  

 
…. Abdulkarim uit groep 8b heel erg goed leert 
voor zijn toetsen? Ma sha Allah  
 
 

 
                 Belangrijke dagen in de komende maanden 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari Alle leerlingen vrij 

Studiedag 31 maart Alle leerlingen vrij 
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