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Werkgroep Koningsspelen
Wist-u-dat…
…. onze website vernieuwd is? Kijk op
www.ikra.nl
…. u de schoolgids kunt downloaden via de
website van de school?
https://mobilecms.blob.core.windows.net/app
files/app_2209/File/IKRA-schoolgids__2021_herzien-12-10-2020.pdf

Het is alweer even geleden, maar op vrijdag 23 april hebben wij de Koningsspelen
op school gevierd. Dit jaar hebben we de spelen in verband met corona een
andere invulling moeten geven. Desondanks was het een super gezellige dag! De
kinderen van groep 1 t/m 5 konden genieten van een heerlijk gezond ontbijt in de
klas. De overige groepen kregen een gezonde traktatie mee naar huis, omdat de
meeste kinderen aan het vasten waren. In de klas hebben kinderen genoten van
gezelschapspellen en knutselactiviteiten. Ook hebben een aantal kinderen een
prijs gewonnen voor het mooiste knutselwerkje. De winnaars
waren: Tusem (1a), Alaa Hassan (1b), Fatima
Ibrahim Idris (1c), Musa Lesteluhu (2b), Hala, Salma R. en Yaman (3a).
Verder hebben we meegedaan met een kleurwedstrijd. Onze
lieftallige Yousra uit groep 6a heeft deze gewonnen, gefeliciteerd meid!

.... groep 1a de kikkervisjes in de vijver
heeft teruggezet?
.... we in groep 1a wilde bloemen en
basilicum hebben?
…. het zusje van Ibrahim uit groep 1a ons
een bezoekje heeft gebracht in de klas?
…. groep 1a €500,- heeft ingezameld voor
de weeskindjes? Ma Sha Allah!
…. Musab uit groep 1a naar de kapper is
geweest?
…. groep 1b begonnen is met het thema
bouwen?
…. Isra uit groep 1b meteen na de vakantie
haar nieuwe gymschoenen liet zien? Haar
oude gymschoenen waren te klein
geworden!
…. Amaar en Meyzuun uit groep 1b allebei
een hele mooie zonnebril hebben? Laat het
zonnetje maar komen!
….groep 2a met thema bouwen is
begonnen?
…..juf Sevim bijna klaar is met haar stage bij
ons in de klas?
…. De kinderen een hele fijne Eid hebben
gehad?
…. groep 2b een heel leuk Eid feest heeft
gehad?
…. Musa uit groep 2b de kleurwedstrijd heeft
gewonnen?
…. groep 2b is begonnen met het thema
bouwen?
…. alle kinderen uit groep 2b hun mooiste
kleren aan hadden op de schoolfoto?
…. Hala, Salma R. en Yaman een prachtig
werkje hebben geknutseld met
Koningsspelen en daar een cadeautje voor
hebben verdiend?
…. we een heel gezellig en gezond ontbijt
met Koningsspelen hebben gehad?
…. een super gezellige iftar hebben gehad
met heel veel lekkers?
…. wij op de donderdag weer gaan beginnen
met de Junior Life Skills lessen?
…. wij ondanks dat het vakantie was, thuis
hard ons best hebben gedaan met lezen?
…. Nebi zijn zwemdiploma A heeft behaald?
…. Hafsa mee heeft gedaan aan een
koranwedstrijd?
....Yusra uit 4b een zusje heeft gekregen?
….Mustafa uit groep 4b heel goed de
spelling categorieën kan benoemen?

Aanschaf boeken door bestuur
Wij zijn verheugd u hierbij te mogen mededelen dat er door het bestuur ruim
€1200,- aan boeken is aangeschaft voor de schoolbibliotheek.
Kinderen komen niet-lezend de basisschool binnen en verlaten na groep 8 de
school met een leesvaardigheid voor het leven! Dat is een enorme ontwikkeling!
Boeken die aansluiten bij interesses van een kind versterken de leesontwikkeling.
Die boeken staan in een goede schoolbibliotheek, maar komen daar niet vanzelf.
Daar is van tevoren over nagedacht en daar zijn gezamenlijk keuzes in gemaakt.
De school weet waar de interesse van haar leerlingen naar uitgaat. Het aanbod
van kinderboeken is enorm. Er is echt voor ieder kind wel een boek te vinden dat
bij hem/haar past. Daar is dan wel kennis van het aanbod voor nodig. Het draait
allemaal om het creëren van een stimulerende leesomgeving, een
schoolbibliotheek met een actuele en gevarieerde collectie. Het bestuur heeft hier
een grote rol in gespeeld en wij zijn hen dan ook onwijs dankbaar hiervoor.
Wij wensen onze leerlingen heel veel leesplezier toe!

Het einde van de maand Ramadan
De maand ramadan zit er elhamdoullilah weer op. We hebben een hele mooie tijd
achter de rug. Alle broeders en zusters die ik spreek, geven aan dat dit hun
mooiste maand ramadan is geweest. We hebben Allah aanbeden op een manier
die we in andere maanden nooit zouden kunnen doen. Allah heeft ons in staat
gesteld om dicht tot Hem te geraken, de verplichting van het vasten hebben we
kunnen voltooien en In sha Allah heeft Allah onze zonden vergeven. Nu de maand
ons weer heeft verlaten, staan we er als het ware weer helemaal alleen voor. De
maand ramadan heeft ons 30 dagen gezelschap gehouden en we hebben ervaren
hoe mooi het is om Allah te aanbidden. Daarom is het van belang dat we ook na
de maand ramadan doorgaan waar we zijn gebleven, namelijk je best doen om
Allah tevreden te stellen met goede daden en met het wegblijven van de slechte
daden.

….Douae uit groep 4b altijd geconcentreerd
werkt?
…. groep 5b een gezellig ontbijt heeft gehad
in de klas? Wij bedanken alle ouders voor al
het lekkers!
.... groep 5b tijdens de Ramadan genoeg
geld heeft verzameld voor wel 3
waterputten? Ma sha Allah!
.... groep 5b na de meivakantie is begonnen
met de spreekbeurten?
… wij een gezellige iftar hebben gehad in de
klas? Wij willen alle ouders bedanken voor al
het lekkers!
… Aicha, Hanoon en Khadidja uit groep
6a mee mochten doen met de
Koranwedstrijd? Dit hebben ze heel goed
gedaan!
… Aicha uit groep 6a nummer 1 is geworden
van de hele school van de Koranwedstrijd?
… Youssra uit groep 6a nummer 1 van
school is geworden van
de Koningsspelen kleurwedstrijd?
… Zen uit groep 6a een broertje heeft
gekregen? Moge Allah hem doen opgroeien
tot een vrome moslim. Ameen!
… wij mooie surprises hebben gemaakt voor
elkaar voor de Eid viering?
….Groep 6b een duaboom heeft gemaakt op
de gang? Moge Allah al
onze dua’s verhoren!
….Groep 6b spreekbeurten houdt in de
klas?
….De leerlingen uit groep 6b heel creatief
zijn geweest en hele leuke surprises hebben
gemaakt met de Eid viering?
….Pokémonkaarten erg gewild zijn in groep
6b?
…. Zinedien uit groep 7a zelf een taart heeft
gebakken voor de iftar op school?
…. Groep 7a lootjes heeft getrokken voor
de Eid viering?
…. Rayan, Ruun en Ruweyda uit groep 7a
mee hebben gedaan aan de
koranwedstrijd?
…. Khairia uit groep 7b heel behulpzaam
is? Ma sha Allah!
…. Amane, Khairia, Selma en Kassem uit
groep 7b hebben deelgenomen aan de
koranwedstrijd 2021?
...Kawthar uit 7c een broertje erbij heeft
gekregen? Gefeliciteerd. Moge Allah hem
doen opgroeien als iemand waar Allah
tevreden over is.
… 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?
… 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 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?

Donderdag 13 mei hebben we allemaal het mooie feest van Ied ul Fitr gevierd. De
blijdschap was heel groot om het einde van de prachtige maand ramadan te
vieren. We hebben allemaal onze geliefde familieleden gezien, hebben lekker
gegeten en zijn natuurlijk niet vergeten dat Allah ons naar deze mooie dag heeft
geleid. De dag van Ied ul Fitr kan alleen maar heel mooi zijn als je van jezelf weet
dat je de verplichting van het vasten hebt voldaan. Dat je door Allah bent vergeven
van je zonden en dat je in sha Allah bent gered van de bestraffing van het
hiernamaals. Elhamdoullilah, zeggen we. We laten onze dankbaarheid hiermee
zien. Maar het feest is niet alleen thuis, nee, ook op school vieren we Ied ul Fitr.
Dit gebeurt op woensdag 19 mei. Als ik nu schrijf, zijn de kinderen allemaal bezig
met feestvieren. Ma sha Allah, wat een gunst heeft Allah ons toch gegeven dat we
met onze mooie kinderen ook op school het mooie feest kunnen vieren. De
kinderen krijgen cadeaus, gaan lekker eten, spelen en vooral genieten.
Beste ouders, vergeet je salaat niet, gedenk Allah, maak douaa, vraag om
vergiffenis, geef het goede voorbeeld aan je kind(eren), wees een goed mens en
geef liefdadigheid in al zijn vormen. Dan zal je Allah aan je zijde vinden en zal Hij
al je problemen oplossen. We vragen Allah om ons dankbaar te laten zijn voor de
vele gunsten die Hij ons heeft gegeven, nu geeft en nog zal geven. We vragen De
Allerhoogste om ons in Zijn Paradijs te verzamelen, BaraakAllahoe fiekoem!
Meester Mustapha
Project weeskinderen groep 1a
In de mooie maand ramadan heeft groep 1a
een individueel project opgestart. Waar de rest
van de school inzamelde voor het waterput
project, zijn wij gaan inzamelen voor de
weeskinderen. De weesgezinnen worden
voorzien van kledingvouchers, waarbij kleding
en cadeaus worden aangeschaft voor Eid ul fitr.
Ondanks dat deze kinderen en deze ouders
iedere dag nieuwe problemen voorgeschoteld
krijgen, verdient eenieder een
feestelijke Eid. Groep 1a heeft
hieraan bijgedragen en in totaal 500,opgehaald ma sha Allah! Moge Allah ta'ala het
van eenieder accepteren, amien.
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