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Wist-u-dat…
.... de kinderen uit groep 1a via livestreams kijken
naar de dieren in de dierentuin?
.... de kinderen uit groep 1a het dierentuinliedje
bijna uit het hoofd kennen?
…. Massa uit groep 1a al drie soewaar kent?
Ma sha Allah.
…. Ayman uit groep 1a heel erg van knuffelen
houdt?
….Leya uit groep 1a de juffrouw elke dag een
mooie tekening geeft?
... Mohamad uit groep 1b altijd hartstikke vrolijk
naar school komt? Ma sha Allah!
... Abulahi uit groep 1b woorden nastempelen heel
leuk vindt en erg goed kan?
... Khadija en Alaa uit groep 1b namen van andere
kinderen kunnen naschrijven. Wat knap!
… groep 1c twee nieuwe stagiaires heeft? Juf Amal
en juf Melike.
… Muhammed uit groep 1c een broertje heeft
gekregen?
… dat de kinderen twee nieuwe letters hebben
geleerd? De letter ‘p’ en de letter ‘i’.
….Ali Omer, Seliman en Yasir uit groep 2a een
dierentuin hebben gebouwd.
…..Burak en Nasir uit groep 2a vorige week een
volle stickerkaart hadden en dat ze
mochten grabbelen.
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Water drinken is belangrijk!
Water drinken is belangrijk! Wij merken op
school dat kinderen soms nog te weinig water
drinken. Kinderen krijgen snel een pakje sap
mee, waar overigens boordevol suiker in zit.
Dit is niet alleen slecht voor het gebit, maar
kan ook bijdrage aan overgewicht. Wij op
de Ikra willen het water drinken zoveel
mogelijk stimuleren. Wist u dat kinderen die
voldoende water binnenkrijgen vaak alerter en frisser zijn? Door voldoende
vochtinname kunt u ervoor zorgen dat uw kind op zijn of haar allerbest gaat
presteren. Naast het feit dat kinderen beter gaan presteren functioneert het
lichaam ook beter. Helaas kiezen sommige ouders toch nog voor pakjes sap. Deze
pakjes zijn vaak niet gezond. Om deze reden zeggen wij op de Ikra: KIES VOOR
WATER! Wij willen een gezonde school zijn, waar kinderen
op hun allerbest kunnen presteren!
Tips om water drinken leuker te maken:
1. Geef water mee in een leuke of grappige bidon.
2. Doe in je flesje water: munt, citroen, sinaasappel of aardbei. Dit geeft het
water een smaakje.
De maand Sha’baan
“Rajab is de maand waarin we de zaden van goede daden planten
(door onze aanbidding te vermeerderen). In Sha’baan geven we ze water, zodat
we ze kunnen telen (en de beloningen ervan kunnen oprapen) tijdens de
Ramadan.”

….Groep 2a een dierentuin op de gang heeft.
….Ayaa en Nabiha de namen van de dieren
kunnen schrijven.
….wij in groep 3a een nieuwe leerling in de groep
hebben? Wij heten Musid van harte welkom in de
groep!
…er in groep 3a de AVI toetsen zijn afgenomen en
20 van de 26 kinderen minimaal 1 AVI hebben
behaald. Juf Siham en juf Hayat zijn super trots!
…Mustafa, Abdirahman uit groep 3a heel mooi kan
schrijven.
.... groep 3b alvast is gestart met de methode
spelling van groep 4?
…. Zakariya H heel behulpzaam is? Hij wil altijd
iedereen helpen.
…. Zakaria A en Majd goed kunnen
samenwerken?
…. Ayah heel lenig is en een mooie radslag kan
maken?
... Hafsa B en Hafsa E uit groep 4a heel goed
kunnen skeeleren? Ma sha Allah!
… de moeder van Zehra uit groep 4a kapster en
taartenbakster is?
… Jasir uit groep 4a voor zijn grammatica toets
100% heeft gehaald? Ma sha Allah!
....Maryama uit groep 4b bijna AVI- uit is? Wat
knap, ma sha Allah!
....Ibrahim H uit groep 4b een goede werkhouding
heeft en altijd zijn weektaken afmaakt?
....Zahra uit groep 4b altijd leuke moppen vertelt?
....Ravda en Yusra uit groep 4b voor de klas durven
te zingen? Heel moedig van ze, ma sha Allah!

Dit is een veel gehoorde uitspraak door vele geleerden die ons op deze manier
laten zien dat niet alleen de maand ramadan heel erg belangrijk is, maar ook de
maanden ervoor. Dus de maanden Rajab en Sha’baan zijn maanden waarin we
ons voorbereiden op de komst van de prachtige maand Ramadan. Nu is de maand
Rajab al voorbij en zijn we aangekomen in Sha’baan. We hebben nog iets minder
dan een maand en dan breekt de maand Ramadan alweer aan, soubhanAllah, wat
gaat de tijd toch snel.
De profeet Mohamed (sas) heeft aangegeven dat naast de Ramadan de beste
vasten in de maand Sha’baan is. De profeet Mohamed (sas) hield er ook van om
in deze maand te vasten en Aisha zei ook dat zij Mohamed (sas) nooit zo vaak zag
vasten als in Sha’baan. Mohamed (sas) heeft echter ook gezegd dat we vanaf de
tweede helft van Sha’baan niet meer moeten vasten, tenzij iemand gewend is te
vasten op bijvoorbeeld de maandag en donderdag.
Er is overgeleverd op gezag van Abu Huraira, Aisha en andere metgezellen
dat Mohamed (sas) heeft gezegd:
“Allah kijkt in de middelste nacht van Sha’baan naar Zijn schepping, en Hij vergeeft
alles (en iedereen) van Zijn schepping, behalve een moeshrik of een redetwister.”
Deze hadith geeft aan dat deze nacht een bijzondere gunst of voordeel bevat.
Maar het is alleen Allah die kennis heeft hierover en wat de reden is hiervoor.
Deze hadith zegt echter niet om enig speciale daad van ‘ibaadah (aanbidding,
gebeden, smeekbeden) te doen in deze nacht of de dag die daarop volgt. Deze
hadith vertelt ons alleen dat het belangrijk is om alle shirk (afgoderij, bijgeloof,
vereringen anders dan aan Allah, etc.) en onderlinge haat of afkeer tussen
moslims weg te doen, om zo de enorme vergeving van Allah te kunnen verdienen.
We vragen Allah om onze goede daden te accepteren en ons de prachtige maand
Ramadan te laten meemaken en onze zonden te vergeven.

….Ahmed uit groep 4b een heel lekker recept heeft
geschreven?
....Sanae uit groep 4b een presentatie heeft
gegeven over haar slaapkamer?
Wat knap, Allahouma bareek!
….Dina uit groep 4b een radslag en een handstand
kan doen? Ma sha Allah!
....Meraaj uit groep 4b een goede luister- en
werkhouding heeft? Allahouma bareek!
…. Ibrahim uit groep 5a heel mooi kan tekenen? Hij
is een echt tekentalent.
…. Younes uit groep 5a heel behulpzaam is in de
klas? Hij opent elke schooldag de ramen om een
goede ventilatie in de klas te hebben.
…. Ecrin uit groep 5a haar huiswerk altijd heel
ijverig maakt? De juffen zijn trots op haar!
…. Nour uit groep 5a ons zonneschijntje in de klas
is? Haar mooie lach warmt ons hartje op.
... Rana uit groep 5b nu heel goed kan
klokkijken? Ma sha Allah!
… Umar uit groep 5b tot nu toe voor alle toetsen
van woordenschat 100% heeft gehaald? Ma sha
llah!
…. Zen uit groep 6a 46 hizb heeft
gememoriseerd. Allahouma bareek!
…. Nisrine uit groep 6a deze maand 1 hizb heeft
afgerond? Op naar meer in sha Allah.
…. Ez Aldin uit groep 6a bijna 5 Juzz heeft
gememoriseerd?
…. Bilal uit groep 6a een broertje heeft gekregen?
.... Nancy uit groep 6b het heel goed heeft gedaan
met het spellingdictee?
.... Tugce er altijd heel mooi uitziet met haar
sieraden?
…..Mohamed uit groep 6b altijd heel goed luistert
naar de juf, ma sha Allah?
.... Groep 6b het met Natuniek heeft over
tandwielen en we deze maand op zoek gaan de
verborgen tandwielen van een Citroën.
…. Umulqeer uit groep 7a een heel lief meisje
is dat zorgvuldig te werk gaat?
…. Oumnia uit groep 7a haar werkstuk heeft
gehouden over klimaatverandering?
…. Necip uit groep 7a op woensdag 3 maart
meteen naar de kapper is geweest?
…. Rayan, Ruweyda en Ruun uit groep 7a
meedoen met de koranwedstrijd?
.... Hatice uit groep 7a de spelling toets foutloos
heeft gemaakt? Ma sha Allah!
.... alle kinderen uit groep 7b een werkstuk hebben
gemaakt?
…. Elifnaz uit groep 7b heel behulpzaam is? Ma
sha Allah!
…. Yasin K uit groep 7b heel goed kan beatboxen?
Binnenkort houden we een battle in de klas. Wie
durft?
…. Ayuub en Sarah uit groep 7b een hele goede
werkhouding hebben?
… groep 8a twee nieuwe stagiaires heeft?
… de leerlingen van groep 8 hun advies hebben
gekregen voor de middelbare school?
… Abdul Jalil, Hussein en Nadin uit groep 8a
meedoen aan de koran wedstrijd?
…. De groep 8 leerlingen sinds kort uit werkboeken
werken voor rekenen? Iedere week wordt er
gewerkt aan een onderdeel. Deze week zijn we
bezig met breuken.

Koranwedstrijd
Onze prachtige kinderen van de
bovenbouw (gr. 6 t/m 8) hebben in
de afgelopen weken heel erg hun
best gedaan om zich te kwalificeren
voor de grote finaleronde van de
koranwedstrijd. Ma sha Allah, wat
hebben ze veel geoefend. Juf Siham
(stagiaire godsdienst) heeft de
kinderen vorige week één voor één
laten reciteren. Van elke klas
werden de drie besten uitgekozen
om mee te doen. Alle kinderen hebben hun best gedaan en het was voor juf Siham
heel moeilijk om te beslissen. Maar elhamdoullilah heeft zij toch een keuze kunnen
maken. De koranwedstrijd zal plaatsvinden op 16 april in de maand van de koran:
Ramadan. U krijgt nog van ons te horen hoe we ervoor gaan zorgen dat u dit
geweldige evenement kunt volgen. We hopen natuurlijk dat tegen die tijd corona
helemaal weg is, zodat we met zijn allen kunnen genieten van de meest prachtige
recitaties. De kinderen waren erg blij om te horen dat ze mee mochten doen. Voor
degene die het niet hebben gehaald, zij hebben natuurlijk enorm veel hasanaat
verdiend door in de afgelopen weken te oefenen. Want wat is er nou mooier dan
met de Woorden van Allah bezig te zijn. Er zullen in sha Allah mooie prijzen voor
de kinderen zijn. We vragen Allah om onze intentie te zuiveren en ons en u de
volledige beloning te geven voor hetgeen we doen voor de kinderen. Met deze
koranwedstrijd laat IBS Ikra zich weer van haar beste kant zien. Moge Allah ons in
staat stellen om nog veel meer mooie activiteiten te organiseren voor onze
kinderen.
Bericht vanuit de MR
Afgelopen maand is er wederom een MRvergadering geweest. Hier zijn een aantal
punten besproken die wij graag met jullie
willen delen. Zoals de meeste van jullie
weten, is de zondagschool drie weken
geleden van start gegaan Ondanks dat het
recent gestart is, ziet men vooruitgang in
de voortgang van de
kinderen, elhamdoulilah! Zoals jullie weten
hanteert de school momenteel een
"coronarooster". Zodra het weer mogelijk
is, zal de school weer haar reguliere
rooster aanhouden.
Echter zijn wij als MR benieuwd hoe u als ouder, tegen het invoeren van
een continurooster aankijkt. Binnenkort zal er via Social Schools meer informatie
gedeeld worden en zal er een poll geplaatst worden. Wij willen u vriendelijk vragen
om via deze manier uw stem te laten horen.
Verder zijn wij benieuwd of u op de hoogte bent van het feit dat Ikra het afgelopen
jaar geïnvesteerd heeft in het gebouw. Afgelopen zomer zijn er namelijk +- 250
zonnepanelen geplaatst, de school produceert hierdoor haar eigen duurzame
energie en draagt op deze manier bij aan een duurzame wereld.
Vervolg wist je dat…
…. Hieba uit groep 8b al haar gemaakte opdrachten
thuis in een map bewaard? Dit vindt ze een leuke
herinnering voor later.

.... Abdulkarim uit groep 8b de hele koran uit zijn
hoofd heeft geleerd? Hij is nu een Hafiz,
Ma sha Allah! Hij krijgt een certificaat vanuit SaudiArabië. Moge Allah hem rijkelijk belonen.

…. Hieba, Misk, Saif Eddine, Abdulkarim, Zakariyya
en Sabir uit groep 8B meedoen met de
koranwedstrijd? Ma sha Allah!

…. Hamza-Yigit uit groep 8b een beugel heeft? Hij
moet hier nog wel aan wennen.

Belangrijke dagen in de komende maanden
Studiedagen
Goede vrijdag
Tweede paasdag

Woensdag 31 maart
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april

Alle leerlingen zijn vrij
Alle leerlingen zijn vrij
Alle leerlingen zijn vrij
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