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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… 
…. het thema ‘’vakantie’’ begonnen is in 
groep 1a?  
…. Musab uit groep 1a twee goudvissen als 
huisdier heeft?  
…. de kinderen uit groep 1a op een 
vrijdagmiddag hebben kunnen genieten van 
een ijsje?   
…. groep 1a op de donderdagen buiten gymt 
in plaats van in de gymzaal?  
…. juf Leila en juf Kaoutar de laatste weken 
samen in groep 1b staan? Juf Eveline werkt 
de laatste weken buiten de klas in verband 
met haar zwangerschap.  
.... Beyya uit groep 1c een broertje heeft 
gekregen? Hij heet Zidane. 
…. de kinderen uit groep 1c heel goed de 
letters kunnen herkennen?  
…. groep 1c een heel leuk, gezellig en 
leerzaam jaar hebben gehad?  
…. groep 1c toe is aan vakantie?   
…. Mohammed uit groep 2a heel goed met 
het digibord kan omgaan?  
…. groep 2a bezig is met alle letters 
herhalen en dat er al een paar kinderen 
kunnen lezen?  
…. de kleuters bezig zijn met het thema: 
“vakantie”?  
…. de kinderen uit groep 2a heel goed 
kunnen opruimen?  
…. Ayaa/ Rodaina, Yassir/ Ali Omer/ 
Selimhan, Aisha/ Isra en Cihangir/ 
Mohammed uit groep 2a heel vaak met 
elkaar willen spelen?  
…. juf Sevim afscheid heeft genomen van 
groep 2a, maar gelukkig nog wel op onze 
school werkzaam is? We willen 
juf Sevim nogmaals heel erg bedanken voor 
haar inzet! 
.... Shaimah uit groep 2b prachtig haar 
heeft? Ma sha Allah!  
…. de kinderen uit groep 2b zijn begonnen 
met thema ‘’vakantie’’?  
…. de kinderen uit groep 2b héél veel zin 
hebben om naar groep 3 te gaan?  
…. juffrouw Chaimae de kinderen enorm 
gaat missen?  
.... Nebi, Hafsa B en Riyaan uit groep 4a hun 
B-diploma hebben behaald? Gefeliciteerd!  
.... Dina en Adam Belkaid uit groep 
4a hun C-diploma hebben behaald? 
Gefeliciteerd!  
…. Nebi uit groep 4a dit schooljaar voor het 
laatst bij ons is? Wij wensen jou heel veel 
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De bibliotheek zoekt meedenkers!  

 

Zit jij in groep 6, 7 of 8 en vind jij het leuk om andere kinderen uit Dordrecht te 
ontmoeten?  
Lijkt het je tof om activiteiten te verzinnen? Denk 
je graag mee over de bibliotheek van de 
toekomst?   
Ga dan mee op bieb-experience in de Jeugdbieb.  
Wat gaan we doen?  

 Pizza's eten met de architect;  
 Speeddaten met biebmedewerkers;  
 Op bieb-experience in je eigen 
bibliotheek;  
 Op onderzoek uit bij andere bibliotheken;  
 Toffe plannen maken en leuke activiteiten 
bedenken;  
 Nog veel meer!   

Meld je nu aan door een mail te sturen aan: info@openlimonade.nl.  
Na aanmelding ontvang je meer informatie.   

  
Kinderraad, de Bibliotheek Aanzet en Stichting Open Limonade.   
 
 
Artikel meester Mustapha 
 
Beste ouders, lieve kinderen, salaamoe alaikoem, 
 
Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden. Onze lieve kinderen 
hebben het hele jaar gestreden om een heel goed resultaat te kunnen behalen, 
waarbij we natuurlijk niet van het Rechte Pad afdwalen.  
Het Rechte Pad van Allah dat duidelijk voor ons ligt met een prachtige beloning 
voor degene die de salaat verricht.  
Vijf dagelijkse gebeden, verspreid over de gehele dag maken ons hart licht en 
zorgen voor een brede lach. Het mooiste wat het leven te bieden heeft is de 
aanbidding van Allah, zolang je leeft.  
Dit is wat we onze mooie en waardevolle kinderen meegeven, zodat in sha Allah 
voor hen een prachtig leven is geschreven. Allah zegt namelijk in de koran dat 
zulke mensen gelukzaligheid verkrijgen. Het is onze plicht dat we zulken dingen 
niet voor de kinderen verzwijgen. 
Nog even en de vakantie en het offerfeest beginnen voor ons allemaal, zodat we 
kunnen rusten en genieten van een prachtig feestmaal. 
Een feest waarbij we aan Allah laten zien dat we Hem gehoorzamen, want het 
leven is een groot examen. In sha Allah zullen we allemaal slagen, zodat we in het 
hiernamaals niet hoeven te klagen en hopelijk is hetgeen we zullen ontvangen 
de volledige beloning waar we naar verlangen. 
 
Ik wens eenieder een hele mooie en prachtige vakantie en natuurlijk een 
gezegend offerfeest! 
 
Meester Mustapha 
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plezier en succes op de nieuwe school. Wij 
zullen je missen!   
…. Douae, Hafsa, Ibrahim H. en Zakaria uit 
groep 4b binnenkort gaan afzwemmen?  
…. Mustafa uit groep 4b in Bosnië twee 
katten heeft?  
….Yusra uit groep 4b op basketbal zit?  
…. groep 4b heel leuk het spel ‘’stand in de 
mand’’ kan spelen?  
…. Zahra uit groep 4b heel netjes in haar 
schriften werkt?  
…. groep 4b houdt van samenwerken?  
…. Anouar uit groep 4b op vakantie gaat 
naar Spanje? Hij heeft een overstap in 
Madrid en vliegt dan weer verder. Hij heeft er 
heel veel zin in.   
…. groep 6b toe is aan vakantie?  
…. Marouan naar een andere school gaat na 
de zomervakantie? Veel succes, Marouan!  
…. Sumeyye heel erg vooruit is gegaan met 
spelling? 
…. Moesa en Zakariya een zak snoep 
hebben gewonnen met de Natuniekopdracht: 
Waar zie je bij een Citroën aan de buitenkant 
tandwielen? Weet jij het ook?  
 …. Ruweyda uit groep 7a dol is op 
barbecueën?   
…. Oumnia uit groep 7a de cito spelling 
werkwoorden foutloos heeft gemaakt? 
ma sha Allah!  
…. Ceylin uit groep 7a en de juf dezelfde 
serie hebben gekeken?  
…. Ahmet Esad uit groep 7a heel veel zin 
heeft in de zomervakantie?  
…. Hatice uit groep 7a Amerikaanse snacks 
heeft besteld voor de zomervakantie?  
…. Sirine uit 7c om 4 uur in de nacht uit huis 
moest, omdat er brand was bij de buren?  
....het voetbalteam van Eman uit 7c een 
voetbaltoernooi heeft gewonnen?  
…. de zus van Imane uit 7c in één keer is 
geslaagd voor haar rij-examen? Nu gaan ze 
vast lekker toeren.   
…. Sara uit 7c een nichtje erbij krijgt?   
…. Israe uit 7c ook een nichtje erbij heeft 
gekregen?  
.... Bilal uit 7c goed kan keepen?   
…. de leerlingen uit 7c bezig zijn met een 
eigen krant?   
…. de afscheidsavond van de groepen 8 op 
13 juli is?  
…. groep 8a alle toetsen van dit 
schooljaar al heeft gemaakt?  
.… de groepen 8 geen musical doen dit jaar, 
maar een film hebben gemaakt?  
…. Nadin uit groep 8a het heel jammer vindt, 
dat ze straks niet meer op de Ikra zit?  
…. Amane uit groep 8a heel erg zin heeft om 
naar de middelbare school te gaan?  
…. Rouayda uit groep 8a juf Malika en 
juf Mirela heel erg gaat missen?  

  
 

 
 
 
 

 

 

Einde continurooster  
 
Na de zomervakantie zullen de lestijden weer zijn zoals u gewend was.  
 
Lestijden met ingang van maandag 30 augustus 2021:  
 
Maandag, dinsdag en donderdag 08:30 - 15:15 uur 
Woensdag 08:30 - 13:00 uur  
Vrijdag 08:30 - 12:00 uur 
 
 
Zomervakantie 
 
De zomervakantie staat voor de deur! Nog een paar dagen en dan sluiten we de 
deuren. Bij het invullen van de rapporten, merkten we dat veel kinderen weer flink 
gegroeid zijn. Niet alleen in lengte, maar ook in vaardigheden, moed of 
doorzettingsvermogen. Dat geldt natuurlijk helemáál voor groep 8. Volgende week 
nemen we afscheid, in het volste vertrouwen dat zij toe zijn aan hun volgende 
stap.  
 
IBS Ikra wenst iedereen een fijne vakantie toe en wij hopen alle kinderen gezond 
en wel op 30 augustus 2021 weer terug te zien in sha Allah. 
 

 

 
Belangrijke dagen in de komende maanden 

Zomervakantie 15 juli t/m 29 augustus Alle leerlingen zijn vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


