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Volg ons  

Islamitische Basischool Ikra  
 

  ikra.school  
 
Wist-u-dat… 
 
…. u de schoolgids kunt downloaden via de 
website van de school?  
https://mobilecms.blob.core.windows.net/app
files/app_2209/File/Schoolgids_IBS_IKRA__
2021-2022_.pdf 
 
.... groep 1a met een nieuwe thema is 
begonnen? Thema vervoer.  

 
…. groep 1a een nieuwe letter heeft geleerd 
de letter  ‘t' .  

 
…. de kinderen uit groep 1a heel goed de 
letters kunnen herkennen?  

 
…. groep 1a een heel leuk, gezellig en 
leerzaam jaar hebben gehad?  

 
…. groep 1a naar plaswijckpark gaat met 
schoolreis.   
  
.... Amin uit groep 2b volgend schooljaar 
naar een andere school toe gaat? Wij gaan 
je heel erg missen!  

 
…. Selma uit groep 2b een nieuw kapsel 
heeft? Het staat haar erg mooi ma shaa 
Allah!  

 
…. Khadija, Hira, Enise, Isra, Lina, Meva, 
Nisa, Sara en Israe uit groep 2b heel graag 
knuffelen met de juf?  

 
.... Aisha uit groep 3a haar C-diploma heeft 
behaald? Ma sha Allah!  

 
…. Jahouara uit groep 4a met groene 
ballonnen een kikker heeft gemaakt? Wat 
knap!  

 
…. de groepen 3 naar Plaswijckpark gaan op 
dinsdag 5 juli 2022?  
 
…. Izra uit groep 4a met technisch lezen 
AVI-Plus heeft behaald?  

 
…. de kinderen uit groep 4a deze week slijm 
gaan maken?  

 
…. Mustafa, Ahlam, Abdulrahman, Sudais en 
Ismail uit groep 4a op 20 juni gaan 
afzwemmen tijdens schoolzwemmen?  

 
…. de kinderen uit groep 4a zenuwachtig zijn 
voor de koranwedstrijd op 1 juli?  
 
..... Ibrahim, Nouh, Oubaid uit groep 4b hun 
C-diploma hebben behaald?   

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

• Aangekondigde ontruimingsoefening  

• Bericht van Meester Mustapha 
 
 
 
Aangekondigde ontruimingsoefening  
 
Op woensdag 22 juni 2022 zal om 9.30 uur de aangekondigde 
ontruimingsoefening plaatsvinden. Tijdens de ontruimingsoefening zal een brand 
in scéne worden gezet, door middel van rook op locatie binnen de school. Zo kan 
er worden getoetst of de school op een veilige manier, via een veilige route en 
binnen enkele minuten ontruimd wordt.  
 
Om dit te kunnen toetsen is Brand Instructie 
Rotterdam ingezet, zij zullen kijken naar hoe wij 
als school handelen in een situatie als deze. Na 
de ontruimingsoefening zal er een evaluatie 
plaatsvinden met de tips en tops. Graag 
informeren wij u nader hierover.  
 
Mocht u zich als ouder begeven in of rondom de 
school tijdens de ontruimingsoefening, dan willen 
wij u vragen om deel te nemen aan de 
ontruiming en het gebouw te verlaten. Onze 
BHV’ers zullen rondlopen en wij vragen u dan ook om hun aanwijzingen te volgen. 
De verzamelplaats is het parkeerterrein. Alvast bedankt voor uw medewerking!  
  
Wij vragen aan Allah ons te behoeden voor een situatie als deze. En wij vragen 
Allah de ontruimingsoefening goed te doen verlopen.  
 
Werkgroep BHV   
 
Bericht van Meester Mustapha 
 
Beste ouders, lieve kinderen, salaamoe alaikoem 
  
We leven in hele hectische tijden. Tijden met veel onzekerheid. SoubhanAllah, 
alles is veel duurder geworden, mensen hebben het moeilijk, er is een oorlog 
gaande en veel mensen weten niet meer wat ze moeten doen. Zelfs de jaarlijkse 
bedevaart is voor veel mensen niet meer mogelijk, omdat plotseling alle regels zijn 
veranderd. Dit doet mij denken aan de uitspraak van onze geliefde profeet 
Mohamed (sas) waarin hij zei: “Verricht de hadj voordat je deze niet meer kunt 
verrichten.” Het is net alsof deze 
voorspelling van hem (sas) nu is 
uitgekomen. Veel mensen zijn in 
de afgelopen jaren heel erg 
onachtzaam geweest omtrent 
deze prachtige aanbidding. Een 
aanbidding die elke moslim 
minimaal één keer in zijn of haar 
leven moet doen, als men daartoe 
in staat is. En zo is het met alle 
aanbiddingen die we moeten 
verrichten. Ook is elhamdoullilah aan het einde van de laatste week van dit 
schooljaar het grote feest Ied ul Adha, het mooie offerfeest. Een feest die we in ere 
moeten houden, een soenna die we levend moeten houden door hieraan mee te 
doen. Veel mensen offeren helaas geen offerdier meer, omdat ze vinden dat het 
niet meer van deze tijd is. Het is net alsof de religieuze verplichtingen alleen maar 
voor de vroegere tijden zijn. Allah weet altijd wat Hij doet en Hij heeft deze 
verplichtingen tot het einde der tijden laten zijn. Dus, lieve mensen, alsjeblief, offer 
een offerdier of laat het in jouw naam doen in een land waarin veel mensen 
behoeftig zijn. Voor het vlees hoeven wij het niet te doen, maar het offeren is een 
hele grote aanbidding waar men zeer veel hasanaat voor krijgt. Deze hasanaat 
hebben we nodig op de dag dat onze daden worden gewogen. Dan doet het hele 
huidige leven niet meer toe, dan is het enige waar de mensheid mee bezig is, waar 
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….. Haroun, Talya, Israe, Mustafa uit groeb 
4b hun B-diploma hebben behaald?   

 
….. Ilhan en Nour Imane uit groep 4b hun A-
diploma hebben behaald?   

 
….. Majd uit groep 4b heel graag de juffen 
helpt na schooltijd?  

 
….. Sumayyah uit groep 4b naar een andere 
school gaat? Wij gaan haar heeeeeeel erg 
missen?  
  
…. de kinderen van groep 5a een hele leuk 
training volgen? De training heet ‘Geef een 
Boks’.   

 

….Hudayfa uit groep 5a naar Engeland is 
geweest?   

 

…. Zehra uit groep 5a familiebezoek krijgt uit 
België en Duitsland?  

 

…. Dina uit groep 5a haar haren heeft laten 
knippen? Het ziet er heel mooi uit Dina!  
 
....groep 5b op bezoek is geweest bij het 
Aquarama-park in Weizigt?  

 
….groep 5b een nieuwe leerling erbij heeft? 
Welkom Asya!  

 
….groep 5b klaar is met de Cito's? Hé hé de 
kinderen kunnen opgelucht ademhalen!  

 
….groep 5b zeer goed kan spellen?   
  
….Rowda uit groep 6a juz 1 uit haar hoofd 
kent? Ma sha Allah!  

 
…. het zusje van Noah uit groep 6a is 
geboren? Nogmaals gefeliciteerd.  

 
….Zainab uit groep 6a eerste is geworden 
met turnen? Ma sha Allah!  

 
….groep 6a een nieuw kind erbij heeft 
gekregen? Welkom Asma!  

 
....Groep 6b een duaboomheeft gemaakt op 
de gang? Moge Allah al onze dua’sverhoren! 
 
....Groep 6b spreekbeurten houdt in de klas? 
 
....Setayesh een hoofddoek draagt, ma sha 
Allah! 
 
....Maaida en Asma de strijdbijl eindelijk 
begraven hebben en zelfs maatjes aan het 
worden zijn, alhamdoulillah! 
 
....Serdar in Engeland heeft gewoond? 
 
....Nisrine voor het eerst een jurk dit 
schooljaar heeft aangedaan en het haar 
beeldig stond, ma sha Allah! 

 
….de kinderen uit groep 7a hartstikke 
sportief zijn?  

 
….Ayoub uit groep 7a twee kickboks 
wedstrijden achter elkaar heeft gewonnen? 
Wat goed!  

 
 
 
 

ga ik naartoe? Ga ik naar het paradijs of niet? Wij mogen niet het risico lopen om 
misschien niet naar het paradijs te gaan. De grootste reden daarvoor is dat Allah 
ons de Gunst van de Islam heeft geschonken. Een godsdienst die perfect is, met 
prachtige vormen van aanbidding. De mooiste ervan is natuurlijk de dagelijkse 
salaat. Het gebed zorgt ervoor dat een goede moslim nooit de hele grote slechte 
daden zal doen. Het beschermt je en dat is weer een grote Gunst van Allah die Hij 
ons heeft gegeven. Wij moeten zuinig met ons dagelijks gebed omgaan en het op 
tijd verrichten. Wat hebben we tijdens ons leven? We hebben het gebed en verder 
hebben we eigenlijk niets. 
Wordt ons gebed door Allah 
geaccepteerd, dan zullen de 
rest van onze goede daden 
ook geaccepteerd worden. Zo 
niet, dan hebben die mensen 
een heel groot probleem. De 
grote metgezel Ali ibn Abu 
Talib heeft gezegd: “Wanneer 
is de zekerheid zou hebben 
dat Allah 1 rak’aa van mij 
accepteert, dan is dat voor mij 
meer waard dan de hele 
wereld en wat er in is.” Moge Allah ons leiden naar Zijn Pad en ons de energie en 
het geloof geven om onze religieuze verplichtingen te vervullen. 
  
Meester Mustapha 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Belangrijke dagen in de komende maanden 

Ikra Gots Talent  Woensdag 22 juni Na schooltijd 

Kamp groep 8  
Maandag 20 juni t/m 
woensdag 22 juni 

 

Studiedag  Vrijdag 24 juni 
Alle leerlingen zijn 
vrij 

Rapport 3 Vanaf maandag 23 juni  

Schoolreis Dinsdag 5 juli  

Laatste schooldag Woensdag 6 juli  

  

Vervolg wist-u-dat…. 
 
….Mohammed Reda en Muhamad Shehabi uit 
groep 7a volgende week een voetbalwedstrijd 
tegen elkaar gaan spelen? Wij wensen hen 
veel succes!  
 
….Badr uit groep 7a ook een kickboks 
kampioen is?  
 
…. Zayd uit groep 7b thuis bezig is met het 
schrijven van een kinderboek? Wat gaaf!  

 
…. de leerlingen uit groep 7b het Anne Frank 
huis in Amsterdam binnenkort gaan 
bezoeken?   

 
…. Fatima uit groep 7b op vakantie is geweest 
naar Dubai?   
 
….. de leerlingen uit groep 7b heel veel zin 
hebben in het schoolreisje?  

 
…. Riyaan uit groep 7b een nieuwe bril heeft? 
  
…. Salaheddine uit groep 7b de juf altijd helpt 
als het digibord niet werkt?   
 
….Ruun uit 8A een spannende weddenschap 
heeft met de meester? Als zij wint, trakteert de 
meester op patat en andersom trakteert Ruun 

op Samboesa. Jammmie!   
 

 
 

 
 
 
….Merve en Ruwayda uit 8A houden van 
lekker kletsen? Ze zitten ook nog eens samen, 
dus dat is een drukke boel daar.   

 

….de leerlingen uit 8a geweldige 
eindadviezen hebben gekregen?   
 
.... de groepen 8 voorlichting hebben gehad 
over het voortgezet onderwijs?   

 
…. de eind CITO heel goed is gemaakt door 
groep 8? We zitten boven het landelijk 
gemiddelde, ma sha Allah!  

 
…. groep 8 binnenkort op kamp gaat? We 
hebben er echt zin in!   

 
…. groep 8c een project heeft over afval, wij 
daar een debat over hebben gevoerd in de 
klas en dat wij allerlei oplossingen bedenken 
voor het afvalprobleem?  

 
…. de groepen 8 op 4 juli afscheid nemen van 
de basisschool in het Event Center 
Dordrecht? We zijn hen zeer dankbaar, omdat 
we gebruik mogen maken van de zalen.  

 
…. de groepen 8 hard oefenen om straks te 
schitteren op het witte doek?   

 
 

 


