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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 

 
 Islam kennisquiz 

 Adhaan wedstrijd 

 Santé Pour Tous 

 Kamp groep 8 

 Taalklas 
 
 

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 acht letters kent? Ma sha’Allah de 
juf is super trots op ze. 
 
…. groep 1a weet wat je moet doen als je naar 
het vliegveld gaat? Dit hebben wij in de klas 
geoefend. 
 
…. Yusra en Safira uit groep 1a hele goede 
vriendinnen zijn? In sha Allah blijft de 
vriendschap voor altijd bestaan. 
 
…. Yusuf uit groep 1b het erg leuk vindt om 
nieuwe woorden te leren? Hij vraagt steeds 
aan de juf hoe iets heet! 
 
…. Selimhan uit groep 1b heel erg goed is in 
het opruimen? 
 
…. Isra uit groep 1b pas net op school is en nu 
haar naam al kan schrijven? Ma sha'Allah! 
 

…. Rayan uit 1c een hele leuke theorie heeft 
bedacht voor een regenachtige dag? Volgens 
Rayan zijn de wolken dan heel verdrietig en 
daarom regent het. Want uit zijn ogen 
druppelen ook tranen wanneer hij verdrietig is.  
Maar hij weet ook dat Allahu Teala degene is 
die het laat gebeuren.  
 
…. Yasmin uit 1c de soera`s heel goed kan 
opzeggen? Ma sha’Allah Yasmin! 
 
…. Oudai uit groep 2a zijn arm heeft 
gebroken? Beterschap! 
 
…. Maryama haar A-diploma heeft behaald? 
  
…. groep 2a heel veel ijsjes hebben gegeten 
tijdens de hittegolf? 
 
…. Imane, Eslem, Maryam, Adam Bo, Lina en 
Zakaria uit groep 2a de waterpokken hebben 
gehad? 
 
…. Suleyman heel goed kan delen? 
 
…. Ceylin uit groep 3b haar zwemdiploma B 
heeft gehaald? 
 
…. Amin, Zinedine en Rayan een voetbalbeker 
hebben gewonnen? 
 
…. de groepen 3 op 16 juli naar Historyland 
gaan? 

Islam kennisquiz  
 
Lieve kinderen, beste ouders, Assalaamoe alaikoem, 
 
Op 19 juni heeft Ikra meegedaan aan de landelijke islam-
kennisquiz. De school werd vertegenwoordigd door Fatima en 
Mustafa uit groep 8. Maandenlang hebben zijn geleerd uit het 
boek "Het leven van de profeet Mohamed". Zij zijn ondertussen ma sha’Allah 
geleerden geworden als het gaat om het leven van onze geliefde profeet 
Mohamed. Nu willen we allemaal weten hoe ze het ervan af hebben gebracht 
tijdens de quiz. Ik moet jullie allen zeggen dat ik, en samen met mij heel Ikra, 
enorm trots zijn op Fatima en Mustafa. Ze hebben dan wel niet gewonnen, maar 
ze zijn wel tweede geworden. Op 1 punt hebben ze helaas net niet gewonnen. Ze 
hebben gestreden voor wat ze waard zijn en hebben Ikra met de Hulp van Allah 
weer op de kaart gezet. We zijn erg blij met de uitslag. Natuurlijk hadden we liever 
gewonnen, maar met zo'n resultaat kun je niet anders dan blij zijn. Nogmaals, 
lieve Fatima en Mustafa, erg bedankt voor jullie inzet, we zijn blij en trots en 
vragen Allah om jullie (en natuurlijk al onze kinderen) het beste te geven in het 
huidige leven en het beste in het hiernamaals.  
 
Adhaan wedstrijd 
 
Vrijdag 28 juni stond de adhaan wedstrijd gepland. De deelnemende jongens 
hebben veel geoefend met meester Hassan en we verheugden ons erop. Maar 
helaas is de wedstrijd niet doorgegaan. Er zijn wat privéomstandigheden voor 
meester Mustapha die ervoor hebben gezorgd dat de adhaan wedstrijd na de 
zomervakantie in oktober zal plaatsvinden. Ook is het zo dat dan de jongens het 
hele jaar door de adhaan kunnen verrichten op school. Al met al willen wij de 
jongens die hard hebben geoefend bedanken voor hun inzet en in sha Allah zal 
het allemaal goed gemaakt worden na de zomervakantie. Een tip voor de jongens 
die meedoen: je hebt nog een hele vakantie om te oefenen! 
 
Met vriendelijke groet, 

Mustapha Benchikhi  
 
Santé Pour Tous 
 
Asselaamoe aleikum, 
In de ramadan hebben we een inzamelingsactie gedaan voor stichting Santé Pour 
Tous. Met trots willen wij u mededelen dat we in totaal een bedrag van €482,60 
hebben ingezameld. Moge Allaah u rijkelijk belonen.  
 
“Wanneer de mens sterft, houden 
zijn daden op, behalve drie: een 
doorlopende liefdadigheid, kennis waar 
anderen profijt van hebben of een 
oprechte zoon (of dochter) die 
smeekbeden voor hem verricht.”  
            -Sahih Muslim- 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Werkgroep islamitische feesten 
 
 
 

http://www.ikra.nl/
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…. Ecrin uit groep 4a al tante is?  
 
…. Nisrine uit groep 4a haar spreekbeurt heeft 
gegeven over paarden? Ze kan heel goed 
presenteren!  
 
….. Khadidja uit groep 4a haar tand heeft laten 
zien aan de klas? In sha Allah gaat ze nog 
heel veel tanden wisselen.  
 
…. het zusje van Orhan uit groep 4a, Ayoub 
graag als broer zou willen?  
 
…. Shuayb uit groep 4a zijn C diploma heeft 
gehaald?  
 
…. Reda uit groep 4a heel trots is op zijn 
nieuwe zusje?  
 
…. groep 5a klaar is met de Cito's? 
 
…. Sowda, Kiymet, Oumnia, Hatice, 
Abdulgadeer, Umulqeer & Esila alle 4 de 
soera’s kennen met vertaling ma sha Allah? 
 
…. de kinderen uit groep 5a allemaal 
voldoendes hebben behaald voor hun 
werkstuk?  
 
…. Hieba uit groep 6b op kickboksen zit? 

 

…. groep 6b begrijpend lezen Cito heel goed 

heeft gemaakt? 

 

…. Mahmoud uit groep 6b vierde is geworden 

met voetballen? 

 

…. Farah uit groep 6b heel goed heeft 

gescoord voor Cito woordenschat? 

 

…. Hamza en Zakariyya uit groep 6b heel 

goed kunnen tekenen? 

 

…. Omar en Imrane A uit groep 7a al weten 
wat zij later willen worden In sha Allah?   
 
…. Ouail uit groep 7a een niveau hoger mag 
voetballen bij zijn trainingen? 
 
…. de spreekbeurt van Sabah uit groep 7a 
over sociale media ging? Het was heel 
leerzaam!  
 
…. Safouane uit groep 7a op vakantie is 
geweest naar Marrakech?  
 
…. Lokmane en Hamza uit groep 7a de 
spellingregels van ’t kofschip-x steeds beter 
begrijpen?  
 
…. Anas en Nabila uit groep 7a steeds vlotter 
kunnen lezen?  
 
…. Amal uit groep 7a een hele lieve meid is? 
 
…. Maissa uit groep 7a een hele coole surprise 
heeft gemaakt voor Ayaan? 
 
…. groep 7b mooie resultaten heeft behaald 
voor de werkwoordspellingcito! 
 
…. Muhammed Fatih oom is geworden, ma 
sha Allah? 
 
…. Dilara Gültekin de laatste tijd veel pech 
heeft? 
 
…. Efe zijn zwemdiploma heeft behaald? 
 

Kamp groep 8 
Wij zijn dit jaar op kamp geweest van 25 t/m 28 juni. 

Het was een leuke belevenis en we hebben veel 

meegemaakt. 

We verbleven in een mooi hotel genaamd 

''Stayokay''. 

We hebben spectaculaire activiteiten gedaan en we zullen ze opnoemen: 

karten, lasergamen, boogschieten, voetballen, glow in the dark golfen, glow in the 

dark bowlen, penloze speurtocht, zwemmen en tot slot zijn we de strijd 

aangegaan met de juffen en meesters tijdens trefbal & levend stratego. 

Dat was niet alles, we zijn ook nog naar de "Efteling" gegaan. Het was heel druk, 

maar dat heeft de pret niet verpest. Ehamdullilah zijn we ongedeerd aangekomen. 

Behalve dat onze stem kwijt was voelden we ons fantastisch na deze mooie 

ervaring. We hadden het heel gezellig en gaan de "Ikra" missen. 

Liefs, Romaisa 8A & Nora 8B 

`Wij zijn naar kamp gegaan en hebben veel activiteiten gedaan, zoals: 
boogschieten, bowlen, zwemmen, midget golfen, karten en laser gamen.’ 
Bij het karten heeft meester Redwane alles gewonnen en bij laser gamen het 
team van juf Malika alles gewonnen We hebben trefbal gespeeld tegen de juffen 
en meesters. Daarna gingen we een kampvuur opsteken en marshmallows, 
koekjes en worst eten. 
Tot slot gingen we naar de Efteling en mochten we alleen lopen. 
 
Door: Jawad en Mustafa 8A 
 

Taalklas 
Bent u inburgeringsplichtig of wilt u in Nederland verder studeren?  
 
TAALKLAS helpt u graag! TAALKLAS verzorgt NT2 lessen op alle niveaus. U 
kunt bij ons terecht voor trainingen als voorbereiding op het 
inburgeringsexamen en het staatsexamen. Er wordt lesgegeven in kleine 
groepen van maximaal 8 cursisten. De lessen worden gegeven door een 
gecertificeerd NT2 docent. Bij het leren van de Nederlandse taal hanteert 
TAALKLAS de methode “TaalCompleet A1/A2” en “TaalSterk B1/B2” van 
uitgeverij de KleurRijker.   

 
Inburgeringsexamen (niveau A2): de cursus is bedoeld voor 
iedereen die volgens de Wet Inburgering verplicht is het 
inburgeringsdiploma te halen.  
 
Staatsexamen NT2 (niveau B1 en niveau B2): de cursus 
Staatsexamen NT2 is bedoeld voor mensen die een MBO, HBO 
of WO opleiding in Nederland willen volgen.  
 
De cursusperiode start met een instaptoets. Het niveau wordt 
bepaald en aan het einde van de cursusperiode wordt er weer 
getoetst. De cursus wordt afgerond met een niveautoets/voortgangstoets (lezen, 
luisteren, spreken en/of schrijven). 
 
De duur van de cursus wordt vastgesteld aan de hand van de resultaten bij het 
intakegesprek.  
 
TAALKLAS is een goedgekeurde school en bezit het Aspirant Keurmerk 
Inburgeren. U kunt geld lenen bij DUO. Meer informatie hierover kunt u op de site 
van Blik op Werk vinden: www.ikwilinburgeren.nl.   
 
Voor meer informatie over TAALKLAS kunt u bellen of mailen naar:  
G. Seme (06-17224929) of taalklasnt2@gmail.com 
 

 Belangrijke dagen in de komende maanden 

Zomervakantie 18 juli t/m 1 september Alle leerlingen zijn vrij 

 

http://www.ikwilinburgeren.nl/
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