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Wist-u-dat…

Eid ul fitr viering

…. u de schoolgids kunt downloaden via de
website van de school?

Op woensdag 19 mei hebben wij op school eid ul fitr gevierd. Het was een
onvergetelijke dag. Een workshop anasheed gehad van the voice of anasheed,
cadeautjes ontvangen, gesprongen op de springkussens en mogen smullen van al
het lekkers. Hoe mooi is het om alle gezichten te zien stralen?

https://mobilecms.blob.core.windows.net/app
files/app_2209/File/IKRA-schoolgids__2021_herzien-12-10-2020.pdf
.... groep 1a in totaal €502,40 heeft
ingezameld voor het weeskinderenproject?
.... Ayman uit groep 1a een zusje of broertje
verwacht?
…. de kinderen uit groep 1a lekker hebben
gezwommen in het Plaswijckpark?
.... Abdulahi uit groep 1b al heel veel letters
kent? Ma sha Allah!
…. Selma uit groep 1b heel goed
legobouwplaten kan nabouwen? Super
knap!
…. Nisa uit groep 1b heel vaak tekeningen
maakt voor haar
klasgenootjes? Ontzettend lief van haar!
… groep 1c een nieuwe stagiaire heeft? Juf
Aya.
… groep 1c naar het Plaswijckpark is
geweest? En dat het super leuk was.
… dat we de letter ‘b’ hebben geleerd?
… dat we binnenkort beginnen met onze
laatste thema? Vakantie!
….Tuana, Selimhan, Yassir en Ali Omer uit
groep 2a een huis hebben gemaakt?
…..Isra en Nasir een volle stickerkaart
hadden en dat ze mochten grabbelen?
….groep 2a bouwmarkt op de gang heeft?
….Mohammed en Nabiha de namen
van gereedschappen kunnen schrijven?
... groep 2b is begonnen aan het thema
vakantie?
.... heel veel kinderen uit groep 2b naar
zwemles gaan?
.... groep 2b op schoolreis is geweest naar
Plaswijck Park?
.... groep 2b heel veel geluk had met het
weer tijdens het schoolreisje?
.... de kinderen uit groep 2b allemaal een
tasbeeh hebben gemaakt?
.... en dat zij samen met de juf dhikr hebben
gedaan?
... groep 3b ontzettend geniet van de
buitenlessen?

Schoolfruit & schoolmelk
Het afgelopen halfjaar heeft EU-Schoolfruit ons
voorzien van heerlijk, gezond en gevarieerd
groente en fruit. Vanaf 8 juni komt dit ten einde en
krijgen de kinderen geen
schoolfruit meer. Graag bedanken wij de
groente- en fruitboer Vitamine & Zo voor de
levering. Ook hebben de leerlingen mogen
genieten van schoolmelk. Dit eindigt op 1 juni
2021. Bedankt Friesland Campina! Wij willen u
adviseren de gezonde leefstijl aan te houden en
uw kind(eren) fruit mee te geven.

...de schakelklas van groep 3 al een paar
weken van start is gegaan?
...juf Cansu deze week voor het laatst is en
wij haar ontzettend gaan missen?

Het einde van het schooljaar
Beste ouders, lieve kinderen salaamoe alaikoem,

….Groep 6b de Salaat ul-Khoesoef (gebed
van zonsverduistering) heeft gebeden?
Moge Allah het van ons accepteren!

De laatste weken van dit zeer bijzondere schooljaar zijn
aangebroken. Nog even en de zomervakantie begint en
voor we het weten zal het nieuwe schooljaar weer van start
gaan. Maar daar ga ik het nu natuurlijk niet over hebben.
We zullen helaas afscheid moeten nemen van weer twee
hele leuke groepen 8. Kinderen die bijna allemaal al vanaf
groep één bij ons op school zijn en nu gaan afzwaaien.
Van veel kinderen weet ik zelfs wanneer ze geboren zijn en dat ze met hun
moeder in de kinderwagen naar school kwamen om hun oudere broers of zussen
af te zetten bij Ikra. Nu gaan ze al naar het voortgezet onderwijs. Ik heb de eer
gehad om heel veel kinderen nu dus al acht jaar godsdienstles te hebben
gegeven. Ik ben Allah dankbaar dat hij mij dit heeft laten doen. De vele mooie en
ontroerende reacties die ik krijg en heb gekregen, geven mij de energie om dit
prachtige werk voort te zetten. Ik heb altijd een goede band gehad met alle
kinderen, elhamdoullilah. Ik vraag Allah om onze kinderen ook in het voortgezet
onderwijs bij te staan en hen de best mogelijke toekomst te geven.
In het afgelopen jaar hebben we ook weer mooie activiteiten gehad, ondanks de
corona en de lockdown. De koranwedstrijd was toch wel het hoogtepunt van het
hele jaar waarbij de kinderen zich van hun beste kant hebben laten zien. Zelfs de
ouders hebben mee kunnen kijken naar dit prachtige evenement. Helaas heb ik
door een fout de hele live uitzending gewist. Maar goed, we weten niet waar dat
goed voor is geweest. De hele maand ramadan was een hele mooie ervaring, zo
niet de mooiste ervaring van het hele jaar. Veel mensen die over de maand
ramadan sprak, zeiden me dat het de mooiste maand was die ze hebben
meegemaakt. Ma sha Allah, wat een gunst van Allah om moslim te zijn. We zijn
geëerd met de islam en we hebben de mooiste vooruitzichten die we maar kunnen
hebben. Een gelukkig leven hier op aarde en daarna het paradijs in sha Allah.
Moge Allah ons leiden naar Zijn paradijs.

….Nisa leuke zomerjurkjes draagt?

Wassalaamoe alaikoem,

….Abdessamad en Yousef altijd goed met
elkaar omgaan, ma sha Allah!

Meester Mustapha

.... groep 4a met het schoolreisje
naar Duinrell is geweest? De attracties
vonden wij het leukst!
.... vijf kinderen hun zwemdiploma hebben
gehaald? Chapeau M’hamad, Suuleyman,
Riyaan, Oubaid en Nebi!
.... groep 5a erg genoten heeft van de
schoolreis. Het was zo rustig in Duinrell? Ze
konden meerdere malen in elke attractie.
.... groep 5a veel weet over onze koningin
Maxima? We hebben het geleerd tijdens
nieuwsbegrip.
.... Mirza uit groep 5a veel weet over het
verhaal van profeet Moesa?
.... Salma uit groep 5a later tandarts wil
worden? We zijn benieuwd!
... Israa uit groep 5b een zusje heeft
gekregen? Ma sha Allah. Welkom Intisar!
…Himaya uit groep 5b echte slangen heeft
meegenomen naar school voor haar
spreekbeurt?

…. Merve uit groep 7a dol is op raadsels en
mopjes?
…. Necip uit groep 7a tijdens het
schoolreisje helemaal nat werd in een
attractie?
…. Khadija uit groep 7b heel goed kan
voorlezen?
…. elke week een leerling uit groep 7b een
dictee voor spelling mag geven? Zij mogen
ook ervaren hoe het is om voor de groep te
staan 😊
… de leerlingen uit groep 7c goed bezig zijn
met hun werkstukken en presentaties?

Vervolg wist-je-datjes
… Safiya uit 7c een hele goede werkhouding
heeft? Ga zo door meid.
… Sara uit 7c 3 avi's omhoog is gegaan? Wat
goed gedaan Sara. Ma sha Allah.
… Zein uit 7c nog steeds denkt dat hij beter
kan voetballen dan de meester? Als je het
vaak genoeg zegt, dan ga je er nog in geloven
ook. Zein, een potje panna voetballen? Is
goed, volgende pauze. Deal!
… groep 7c hele mooie cito-cijfers
heeft behaald?

… Ridwan uit 7c altijd “twee vragen” heeft
als hij vinger opsteekt?
… Fatih uit 7c wilt weten waar de meester
woont, zodat hij belletje kan trekken?

....de groepen 8 op kamp gaan naar de
Biesbosch van 15 t/m 17 juni.

... Eman uit 7c erg houdt van lezen?
… Salmaan, Ridwan en Eman uit 7c het
altijd over computerspelletjes hebben?

... de groepen 8 zijn begonnen met het filmen
van de ‘musicalfilm'?
… de leerlingen uit groep 8a elke vrijdag
trakteren?
… de groepen 8 heel erg zin hebben in
kamp? In sha Allah gaat het door.
… de groepen 8 de eindtoets hebben
gemaakt?

… de leerlingen in 7c erg houden van
discussiëren met de meester? Hij wordt er wel
moe van. Lieve leerlingen, de meester is oud
aan het worden. Zorg goed voor hem. 😊

… de kinderen uit 7c een brievenproject
hebben met een andere school? Bedankt
juf Ouacima voor het opzetten van dit
project.

….veel kinderen extra hun best hebben
gedaan met de eindtoets en een hoger niveau
hebben gekregen en dat we heel trots zijn op
hen.

….Husein uit groep 8a zichzelf een nieuwe
naam heeft gegeven: Hij heet nu Ishaak 😉
….de groepen 8 ook een afscheidsboek
maken?

Belangrijke dagen in de komende maanden
Afronden schooljaar
Zomervakantie

15 juli & 16 juli
19 juli t/m 27 augustus

Alle leerlingen zijn vrij
Alle leerlingen zijn vrij

JAARGANG 17 nr.9 ……………..………………………………….……....………16 juni 2021

