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Wist-u-dat… 
 

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

….de kinderen uit groep 1A superblij zijn om 

weer naar school te gaan? 
 

….de juf van groep 1A ook heel erg blij is om 

iedereen weer te zien? 
 

…Noor uit groep 1A Frans aan het leren is? 

Ma sha Allah, wat knap van haar! 
 

.... groep 1B in mei weer begon met hele 

kleine klasjes. We hadden steeds maar 4 of 

5 leerlingen! 
 

....groep 1B nu buiten in de voetbalkooi gym 

krijgt van meester Thomas. Dit vindt 

iedereen heel leuk! 
 

....Lina's moeder aan haar vroeg of ze weer 

naar school wilde. "Ik zei meteen ja!"  
 

....alle kinderen uit groep 1B heel goed 

weten hoe ze hun handen moeten wassen. 

Masha'Allah. 
 

…. Yaasmiin en Nisa eind juni/begin juli weer 

grote zus worden? In cha Allah! 
 

…. heel veel kinderen uit groep 2A het 

thuisonderwijs heel serieus hebben 

aangepakt? Complimenten naar de ouders 

toe, ma sha Allah!  
 

…. juf Nassira sinds 11 mei online lessen 

geeft voor de kinderen in de klas en voor de 

kinderen die nog thuis zitten?  
 

…. groep A een echt jongensclubje is?  
 

…. Uneyse uit groep 2A haar naam prachtig 

kan schrijven? Ma sha Allah.  
 

…. Adam uit groep 2A heel veel push ups 

kan doen? 
 

…. Iqra uit groep 2A heel veel surat kent? 

Ma sha Allah. 

 

…. juf Sanne heel blij is om de kinderen 

weer te zien? 

 

…. juf Sanne het heel moeilijk vindt om niet 

te knuffelen met de kinderen? 

 

…. de kinderen uit groep 2B de nieuwe 

regels heel goed weten? 

 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 

 
 Eid-ul-Fitr viering 

 Vrijdaggebed 

 Zomer? Voorkom een vakantiedip! 
 
Eid-ul-Fitr viering 

Jeeeeh het is feest! Afgelopen woensdag en  

donderdag was de school prachtig versierd voor  

het Eid feest. Het feest waar de kinderen een  

maand lang naar uitkijken. De klaslokalen zijn  

omgetoverd in bioscoopzalen. De leerlingen  

hebben met volle teugen genoten van een film van Pathé Thuis. 

Ook hebben alle leerlingen een lunchtasje gekregen met 

lekkers, waar ze heerlijk van hebben gesmuld. En bij een feest 

horen natuurlijk cadeautjes. Ja ja, wat waren de kinderen er 

toch blij mee. We kijken allemaal terug op een geslaagd feest! 

 

Vrijdaggebed  

Helaas hebben we, gezien de omstandigheden, eerder moeten 

stoppen met het vrijdaggebed op school. Het was, en is nog 

steeds, een rare tijd waarin dingen die zo vanzelfsprekend 

lijken, dit ineens niet meer zijn. Het vrijdaggebed wat werd 

verricht op school of in de moskee, werd ineens verplaatst naar 

huis. Insha'Allah kunnen we in de nabije toekomst weer langzaamaan terug naar de 

moskee en koesteren we dit allemaal nog meer dan voorheen. Vanuit de werkgroep 

vrijdagsgebed willen we alle kinderen en ouders bedanken die deel hebben genomen aan 

het gebed en de vrijdagspreek. De opkomst was elke keer weer verbazingwekkend. Wij 

danken meester Mustapha en meester Hassan voor al hun inspanningen. Volgend 

schooljaar kunnen we hopelijk weer genieten van deze gelegenheid op onze school. 

 
Zomer? Voorkom een vakantiedip! 

Zes weken lang lekker uitslapen, buitenspelen en niet naar school. Maar ook zes weken 

waarin het niveau van je kind een terugval kan maken. Dat verschijnsel, bekend als een 

zomerdip of vakantiedip, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Zeker na de gekke 

tijd waar we nu in zitten waarbij kinderen maanden niet naar school zijn geweest zoals ze 

normaal gewend zijn. 

 

Lezen en rekenen in de vakantie 

Iedere juf of meester op de basisschool kent het verschijnsel wel. Kinderen die  

na de zomervakantie ineens de tafels niet meer kennen, of slechter lezen dan  

aan het eind van het schooljaar. Het klinkt gek, maar de zomervakantie is een  

heel belangrijke periode. Want wist je dat niveauverschillen tussen leerlingen  

voor een groot deel ontstaan in de grote vakantie?  

 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die bijvoorbeeld niet lezen tijdens de 

zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen 

na de vakantie een hoger leesniveau hebben. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij 

rekenen. Steeds meer scholen geven ouders dan ook de opdracht mee ervoor te zorgen dat 

hun kind in de zomervakantie blijft oefenen met rekenen en lezen. 

 

Moet dan nou, leren in de vakantie? Moet dat echt, in de vakantie ook nog met leren 

bezig zijn? Je zult het misschien bezwaarlijk vinden, zeker als je kind tijdens het schooljaar 

al op zijn tenen moet lopen om het bij te benen. Maar misschien is het nog wel vervelender 

voor je kind om steeds verder achterop te raken. Dat kan een reden zijn om je kind te 

stimuleren in de vakantie bezig te blijven met lezen en rekenen. Maar een kind met tegenzin 

dwingen om te oefenen, werkt alleen maar averechts. 

 

Als ouder maak je zelf de afweging, waarbij je goed moet kijken naar de behoeftes van je 

kind. Waarbij energie tanken voor het nieuwe schooljaar natuurlijk een heel belangrijke 

behoefte is! 

 

http://www.ikra.nl/
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…. Junaid uit groep 2B heel voorzichtig in de 

klas kwam kijken, toen hij het huiswerk 

kwam ophalen? 

 

…. hij de kinderen en de school heel erg 

mist? 

 

.... groep 3A een prachtige dua-bord heeft 

gekregen voor Eid ul Fitr? De meiden een 

roze en de jongens een blauwe. 
 
…. bijna alle kinderen uit groep 3A naar 

school komen voor de lessen? De juffen van 

groep 3A zijn super trots op alle leerlingen! 

 

.... groep 6A op de dag van ‘Eid de film Sonic 

heeft gezien? 

 

.... de A groep heel goed heeft 

samengewerkt bij Stop Stoer Doen? 

 

…. Merve uit groep 6A Engelse boeken leest 

sinds de bibliotheken gesloten zijn? 

 

…. Ceylin uit groep 6A vijf wandelende 

takken heeft als huisdier? 

.... de leerlingen van groep 6B heel hard 

hebben gewerkt toen ze thuisonderwijs 

kregen?  

 

.... Safiya uit groep 6B een echte 

verhalenverteller is?  
 

.... Sirine en Israe uit 6b enorm houden van 

de verhalen van Safiya? 
 

.... Hiba uit 6B is achtervolgt door een aantal 

kippen tijdens een bezoek aan een 

dierentuin?  
 

.... Safiya uit 6B één hizb heeft 

gememoriseerd?  
 

.... Abdirahman uit 6B gek is op Fortnite en 

dit echt elke dag speelt? Hij heeft wel een 

afspraak gemaakt met de meester om 1 

week niet te spelen om aan te tonen dat hij 

niet verslaafd is 🙂.  We zijn benieuwd. 
 

... Inshaal uit groep 7A een eigen rebus kan 

maken? 
 

.... Nadin uit groep 7A het thuisonderwijs 

heel serieus heeft genomen?  
 

.... Abdul Jalil uit groep 7A alle dagen van de 

Ramadan heeft gevast?  
 

.... Rouayda uit groep 7A keurige mailtjes 

kan opstellen inclusief een beleefde aanhef 

en afsluiting?  
 

.... Husein uit groep 7A een hele beleefde 

jongen is? 
 

.... Amane uit groep 7A een hele gezellige 

Eid al-Fitr heeft gehad? 

 

Hoogleraar en orthopedagoog Sieneke Goorhuis-Brouwer wees in een opiniestuk in het 

Parool op dat veel kinderen juist in de lange zomervakantie een flinke ontwikkelingssprong 

maken. "De hersenen worden op een andere manier gestimuleerd. In de vakantie kunnen 

kinderen, juist door andere activiteiten dan die van de school, op hun eigen manier het 

geleerde van de afgelopen schoolperiode verwerken." Goorhuis wijst erop dat lezen en 

rekenen nooit helemaal uit beeld zijn. "Een kind dat vertrouwd is geraakt met lezen en 

rekenen past de opgedane kennis toe, ook in spel en tijdens uitstapjes." 

  

Tips om te rekenen in de vakantie 

Leren in de vakantie gaat bijna ongemerkt. Wordt er op school veel gelezen volgens de 

leesmethode of in verhalende of informatieve boeken, als ouder heb je tijdens de vakantie 

een veel bredere verzameling leesmateriaal tot je beschikking. Dit wordt in deze gekke tijd 

wel een vakantie anders dan de meesten van ons misschien gewend zijn. Maar als je je een 

beetje openstelt voor de mogelijkheden, kom je tal van dingen tegen waar je kind ongemerkt 

wat van opsteekt: 

 Speel woordspelletjes met nummerborden in de auto. 

 Maak samen een plattegrond van jullie huis. 

 Laat je kind kaarten schrijven aan zijn vriendjes of een “Coronadagboek” 

bijhouden. 

 En hoeveel croissantjes moeten er gekocht worden als ieder gezinslid er twee wil 

eten? 

 Een spelletje Yahtzee oefent de tafels en optellen. 

 Tellen doe je bij een potje badminton in het park. 

 Laat je kind afrekenen in de supermarkt. 

 Laat je kind wegen in de keuken. 

Slapen 

Goed slapen is gezond voor jouw kind. Kinderen hebben genoeg slaap nodig om zich goed 

te kunnen ontwikkelen. Maar ook om te groeien en overdag energie te hebben.                                                                         

 

Duidelijkheid en structuur 

 Voor een kleuter is het duidelijk als je een vast dagritme gebruikt. Kies dus voor 

vaste tijden voor opstaan, eten en naar bed gaan. 

 In de hogere groepen van de basisschool is dat lastiger. Je kind gaat dan 

misschien ook andere dingen doen, zoals sporten. Sportverenigingen trainen vaak 

's avonds. Dan eet je niet meer allemaal op hetzelfde moment. Probeer dan in het 

weekend momenten te hebben waarop je wel met elkaar bent. 

 Voor een kleuter is het belangrijk om duidelijk te horen wanneer het bedtijd is. Als 

je kind wat ouder wordt, gaat het misschien zelf naar bed. Maak goede afspraken 

over wanneer je kind gaat slapen. Spreek je zoon of dochter aan als het zich niet 

aan de regels houdt.                                                                      

Een goede slaapplek 

 Een rustige en veilige omgeving zorgt voor een goede nachtrust. 

 Zorg ervoor dat het niet te warm of te koud is in de slaapkamer. De ideale 

temperatuur ligt tussen 16 en 18°C. 

 Het is voor je kleuter vaak prettig als het licht op de gang brandt. Of doe een 

nachtlampje aan op de kamer. 

 Een knuffel geeft je kind houvast. 

 Als het erg licht is in de kamer, kun je misschien een dicht rolgordijn ophangen of 

een niet doorschijnend overgordijn. 

 
Belangrijke dagen in de komende maanden 

Scholen volledig open 8 juni 2020 Alle leerlingen 

Rapport 3 6 t/m 10 juli 2020 Oudergesprekken 

Zomervakantie  16 juli t/m 28 augustus 2020 Alle leerlingen zijn vrij 

 

https://www.opvoeden.nl/groei-591/
https://www.opvoeden.nl/dag-en-nachtritme-446/
https://www.opvoeden.nl/bedtijd-5730/

