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Wist-u-dat… 
 
…. groep 1a een nieuwe letter heeft 
geleerd? De letter 'p'.  
 

…. groep 1a een voorleesontbijt had in de 
klas? We hebben gesmuld.  
 

…. groep 1a heel goed kan puzzelen?  
 

.… Zayn en Nour uit groep 1a puzzels 
kunnen maken van 64 stukjes?  
 

…. Nooh uit groep 1b de omrah heeft 
verricht? Allahoema barek!  
 

…. Maiza uit groep 1b een zusje heeft 
gekregen? Allahoema barek.  
 

…. Marouan en Sara uit groep 1b de juf heel 
goed helpen in de klas? 
 

…. Hafsa uit groep 1c een zusje heeft 
gekregen? Gefeliciteerd!  
 

…. de kinderen uit groep 1c dierennamen 
kunnen benoemen met de letter p?  
 

…. Safa, Mohamed en Nasim zijn 
ingestroomd in groep 1c? Welkom lieve 
kinderen!  
 

…. Elaine uit groep 1c ma sha Allah een 
puzzel kan maken van 36 puzzelstukjes?   
 

…. Hawwa, Hafsa en Siham ma sha Allah 
een puzzel kunnen maken van 16 
puzzelstukjes?  
 

…. groep 2a een nieuwe klank heeft 
geleerd? De klank 'aa'.  
 

…. we een nieuw meisje in de klas hebben? 
Welkom Safa!  
 

…. Leya, Amira, Enes en Ayub heel goed 
kunnen puzzelen?  
 

…. onze lettermuur al helemaal vol zit met 
spullen met de letter k en p?  
 

.… we al een kwartier lang geconcentreerd 
een werkje kunnen maken?  
 

…. Manaar heel behulpzaam is?  
 

…. Romaysa uit 2b gaatjes in haar oren 
heeft geprikt en dat ze nu prachtige 
oorbellen draagt?  
 

…. Abdullah uit 2b een thuiskapper heeft? 
Zijn eigen papa!  
 

…. Sara uit 2b eindelijk tegen de kinderen 
praat? Wat een gezelligheid.  
 

.... de leerlingen uit groep 3a een 
letterdiploma hebben gekregen, omdat ze 
alle letters kennen? Ma sha Allah!  
 

.... groep 3 het letterfeest uitbundig heeft 
gevierd in het Familieparadijs?  

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

• Start techniektraject op de Ikra 

• Plusklas 
 

 
Start techniekproject op school de Ikra in Dordrecht  
 
Op 16 februari is op de Ikra het techniekproject van start gegaan. Dit project maakt 
onderdeel uit van het Dordtse leerprogramma (DLP) dat is opgezet door de 
gemeente Dordrecht om achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Het project 
heeft als doel om taalontwikkeling en talentontwikkeling te combineren door 
techniekonderwijs aan te bieden met veel taalelementen.   
 
Techniek speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven en biedt leerlingen de 
kans om te ontdekken, uit te vinden en hun creativiteit te uiten. Het project zal de 
fundamenten van techniek, wetenschap en innovatie aanleren en de vaardigheden 
van leerlingen op het gebied van samenwerken, communiceren, creatief en kritisch 
denken en probleemoplossend vermogen verbeteren.  
 
Om het techniektraject nog waardevoller te maken, zal het worden gecombineerd 
met de 21e-eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor de 
toekomst en zullen gedurende het project aan bod komen. Ouders van twee 
geselecteerde groepen mogen elke week na schooltijd komen kijken naar de 
techniekprojecten.   
 
Het techniekproject wordt gegeven aan de groepen 5 t/m 8 en zal worden verzorgd 
door meester Süleyman. De technieklessen duren één uur en een kwartier en elke 
groep zal om de week aan de beurt komen.   
 
Als afsluiting zullen we een ‘Ikra Science Day’ organiseren in juni. We zijn ervan 
overtuigd dat dit een spetterende afsluiting zal zijn van dit mooie project. Informatie 
hierover volgt later.   
 
We zijn ervan overtuigd dat dit project de leerlingen veel zal bieden en dat ze hier 
veel van zullen opsteken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
school. Meester Süleyman zal u in ieder geval foto’s, video’s en informatie 
toesturen gedurende het hele project.   
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.... Musab uit groep 3a een broertje heeft 
gekregen? Hij heet Muaz Ali.   
 

.... Isra Moujid citospelling foutloos heeft 
gemaakt? 
 

…. steeds meer kinderen thuis oefenen op 
basispoort? 
 

….. Selma Yaman een keurige werkhouding 
heeft? 
 

.... groep 4a in 3 dagen al bijna 400 euro 
heeft verzameld voor Turkije en Syrië?   
 

.... Sajra heel erg mooi kan tekenen?   
 

.... Tuana heel erg goed kan lezen?  
 

…. Cihangir uit groep 4a een techniektoren 
heeft gemaakt?  
 

…. Selimhan uit groep 4a altijd de juf helpt?  
 

…. De kinderen uit groep 4a veel hebben 
geleerd over de Tweede Wereldoorlog?  
 

…. Nasir, Yassir en Burak uit groep 4a erg 
dapper waren tijden gym?  
 

…. Rodaina uit groep 4a een hoofddoek 
draagt? Allahouma bareek!  
 

…. Abdi Rahim uit groep 4b in de 
wintervakantie op Umrah is geweest?   
 

…. Lina uit groep 4b mee mocht doen aan 
een turnwedstrijd en eerste is geworden?  
 

…. Alper uit groep 4b mocht afzwemmen 
voor zijn C diploma?  
 

…. Ahmed uit groep 4b mocht afzwemmen 
voor zijn A diploma?  
 

…. Junaina uit groep 4b AVI-uit is?   
 

…. groep 4b een gastles heeft gehad van 
een echte brandweervrouw?  
 

….  Aya Nora uit groep 5 geopereerd is aan 
haar vinger? Beterschap lieve Aya Nora!  
 

…. groep 5a alle spreekbeurten achter de 
rug heeft? Alle leerlingen hebben het heel 
goed gedaan. De juffen zijn trots op jullie!  
 

…. groep 5a tijdens de techniekles in 
tweetallen een parachute heeft gemaakt? 
Dat was heel leerzaam en leuk om te doen!  
 

…. Majd uit groep 5a heel veel weet over 
vliegtuigen? Wil je meer informatie over 
vliegtuigen? Dan mag je hem uiteraard zelf 
benaderen.   
 

.... Sudais uit groep 5b een zusje heeft 
gekregen? Gefeliciteerd!  
 

.... juf Mina groep 5b op de donderdagen en 
de vrijdagen ondersteunt?   
 

…. groep 6a werkstukken heeft gemaakt? 
 

…. Safouane een lief katje heeft en zij Luna 
heet? 
 

…. Hudayfa met de Plusklas meedoet op 
dinsdagmiddag op de Ikra, ma sha Allah? 
 

…. Dina en Maryam hun ruzies hebben 
bijgelegd, zoals het ook hoort in de Islam? 
 

 

        
 

Plusklas  
 
Dit project hebben wij als onderwerp het heelal. Wij 
moesten een presentatie maken over het heelal. Wij 
moesten ook een 3D ontwerp maken van het heelal. 
Dit vonden we erg leuk en een beetje moeilijk. Het 
verven en alles zelf opzoeken vonden sommige ook 
een beetje lastig.  Sommige kinderen hebben ook 
een kahoot quiz gemaakt. We hebben geleerd om 
samen te werken met kinderen die we niet zo goed 
kenden. Sommige vonden dat niet zo leuk en 
sommige weer wel. Volgende week gaan we alles 
presenteren aan de school en de ouders. En na de 
vakantie gaan we naar Space Expo.   

 

Groeten, Salaheddine, Moesa en Abdessamad 8b  

 
 Belangrijke dagen in de komende maanden 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart Alle leerlingen zijn vrij 

Rapportweek  20 maart t/m 24 maart  
 

 

 Vervolg wist-je-datjes 
 

…. Jana, Aya en Zehra de Rots & 
Watertraining hebben gehad en hun diploma 
hiervoor hebben behaald? 
 

.… groep 6b maandelijks de bibliotheek in 
Crabbehof bezoekt om boeken te lenen?  
 

.… groep 6b in de even weken technieklessen 
krijgen van meester Süleyman? En wist u dat 
u mag komen kijken na schooltijd naar de 
techniekwerkjes van uw kind?   
 

.… Zahra en Ahmed uit groep 6b naar de 
plusklas gaan op dinsdagmiddag? Op 21 
februari mogen ze een presentatie geven over 
het zonnestelsel.   
 

… Mirza uit groep 7b bezig is om de koran te 
memoriseren?  
 

… Israa uit groep 7b op de vrijdagen in 
prachtige kledij naar school komt?  
 

… Setaysh en Ibrahim uit groep 7b prachtig 
kunnen tekenen? 
 

.... groep 8a een nieuwe stagiaire heeft? 
Welkom Jorian!   
 

  

 

 
…. de groepen binnenkort hun advies voor de 
middelbare school krijgen?  
 

…. Youssra uit groep 8a bijna altijd als eerste 
netjes klaar zit in de klas?  
 

…. Moesa en Memoena uit 8b in de 
wintervakantie op Umrah zijn geweest? En dat 
Hudayfa in de voorjaarsvakantie gaat? Moge 
Allah de Umrah accepteren en moge Allah alle 
mensen die nog geen Umrah of Hadj hebben 
verricht het mogelijk maken om deze reis te 
maken. Ameen!   
 

…. de groepen 8 gastles hebben gekregen van 
Het Islam Experience Centre? De kinderen 
mochten onder begeleiding van Joram van 
Klaveren met een VR-bril het ‘Huis der 
Wijsheid’ in Bagdad, de Kaaba in Mekka en 
het ‘Islamitische Gouden Tijdperk’ bezoeken. 
Wat een belevenis! Alle kinderen waren onder 
de indruk.   
 

…. De groepen 8 binnenkort hun adviezen 
krijgen? Ze vinden het heel spannend...  
 

…. Fatima uit groep 8b heel goed kan 
acteren? 


