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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 een geweldig eid ul fitr feest 
heeft gevierd! 
 
…. groep 1a vier nieuwe kinderen in de klas 
heeft? Welkom Sara, Afrah, Maryam en 
Ahmed. 
 
…. dat we 3 kinderen in de klas hebben met 
de naam Ahmed. 
 
…. dat er in groep 1a 27 kinderen zitten.18 
meisjes en 9 jongens. 
 
…. Karam uit groep 1b heel goed kan tellen? 
 Ma sha Allah!  
   
…. Melek heel mooi kan tekenen? 
Ma sha Allah!   
   
…. groep 1b heel goed kan samenspelen.   
  
…. Musab uit groep 1/2c heel lief is tegen de 
kinderen van groep 1? 
 
…. Abdullah uit groep 1/2c een hele mooie 
moskee heeft getekend? 
 
…. Hamza uit groep 1/2c heel goed kan 
werken? 
 
…. groep 2a het ied feest leuk vond dat ze 
niet meer naar huis wilden?  
 
…. groep 2a bezig is met allerlei werkjes 
omtrent thema Familie. We hebben een hele 
gezellige huishoek op ons leerplein.  
 
 …. dat juf Nadia alle ballen van de 
zonwering eraf heeft gekregen en we opeens 
5 mooie ballen in de klas hadden?  
 
…. dat we het heerlijk vinden dat ouders ons 
regelmatig op ijsjes trakteren met het mooie 
weer? Moge Allah jullie rijkelijk belonen.  
  
…. .de moeder van Sara H. uit groep 2b is 
bevallen van een dochtertje? Gefeliciteerd 
met jullie wondertje!  
 
…. de kinderen uit groep 2b de Eid viering 
op school heel erg leuk vonden? Ze hebben 
volop genoten!  
 
…. de kinderen uit groep 2b het lied tala al 
badru alayna helemaal uit hun hoofd 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

• Gastles brandweer in groep 7b 

• Bericht van meester Mustapha 

• Inzamelingsactie Ramadan 

• Schoolfotograaf 
 
Gastles brandweer in groep 7b 

 
Op dinsdag 10 mei kregen wij een gastles van een 
echte brandweervrouw. We hebben veel geleerd over 
het beroep van de brandweer.  
Wij vonden het een leuke en interessante gastles. We 
weten nu wat vrijwilligers bij de brandweer doen en 
wat brandweermannen en brandweervrouwen doen bij 
een grote en een kleine brand.  
   
We hebben ook een paar adviezen gekregen: dat je 
bijvoorbeeld eerst 112 moet bellen voordat je je 
ouders belt bij een brand. Bij rook moet je alle deuren 
achter je dicht doen. Als er rook is, blijf je zo laag 
mogelijk op de grond. Gebruik ook nooit een lift bij 
brand. We hebben ook een folder mee naar huis gekregen met informatie. 
 
Memoena, Tugce, Mustafa en Zakaria B uit groep 7b  
 
Bericht van meester Mustapha 
  
De maand ramadan heeft ons alweer verlaten, helaas. Het 
was een prachtige tijd en vooral als we er op terugkijken en 
we herinneren ons het gemak waarmee we Allah hebben 
aanbeden, dan is het iets wat we in onze herinneringen 
moeten koesteren. Zijn het alleen maar herinneringen of is het 
meer? Natuurlijk is het meer. Het aanbidden van Allah beperkt zich gelukkig niet 
alleen maar tot de maand ramadan, alhoewel de maand ramadan een hele 
speciale maand is! Nu staan we er, elhamdoullilah weer helemaal alleen voor, 
denken we. We hebben het hele jaar door Allah tot wie we onze aanbidding 
kunnen richten, tot Wie we onze smeekbedes kunnen richten, Wie we om hulp 
kunnen vragen, Die ons zal troosten, Die altijd met ons zal zijn en Degene tot wie 
we uiteindelijk zullen terugkeren. Voor degenen die de maand ramadan aangrijpen 
om aanbiddingen te verrichten, moeten weten dat ramadan weg is en het is nog 
maar de vraag of wij er volgend jaar nog zullen zijn om weer een ramadan mee te 
maken. Maar voor degenen die Allah aanbidden, op Hem vertrouwen en Hem 
regelmatig om vergiffenis vragen, moeten weten dat Hij er altijd is. 
Het vasten was prachtig, de taraweeh geweldig, de smeekbedes ontroerend en 
het geven van liefdadigheid heeft ons weer laten zien dat er ook altijd mensen 
zullen zijn die afhankelijk zijn van de gulheid van de ander. 
Lieve mensen, we mogen onze handen dichtknijpen en zeer blij zijn dat we 
moslims zijn, dat we weten wie onze Heer is, wat Zijn Woord is en wie Zijn 
boodschapper is. Elhamdoullilah!!!! Houd je vast aan de Weg van Allah, aanbid 
Hem, verricht de salaat op haar tijd, doe goede daden, blijf weg van de slechte 
daden en vraag Allah om jou te vergeven. Dit is het advies wat ik aan mezelf en 
aan jullie wil geven, zo vlak na ramadan. 
  
Moge Allah ons vasten accepteren, onze goede daden vermeerderen en onze 
slechte daden wissen. Moge Hij ons tot de bewoners van het paradijs laten 
behoren, Ameen, Ameen, Ameen!!! 
  
Inzamelingsactie Ramadan  
 
In de maand ramadan hebben onze leerlingen €5440,- ingezameld voor 
de waterputten. We hebben maar liefst 7 putten aangeschaft in de 
landen Pakistan, Bangladesh, Togo en Afghanistan via IHH 
Nederland. Met het overige geld hebben we 7 olijfbomen in 
Palestina geplant. Het realiseren van de waterputten duurt 
ongeveer 8 maanden. Wij danken u allen voor uw donatie.   
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kennen? Ze straalden tijdens het optreden, 
ma sha Allah!  
 
…. Nourdeen uit groep 2b al heel goed kan 
rekenen? Plussommen, minsommen en 
keersommen, ma sha Allah!  
 
…. groep 3a 10 mei naar het Familieparadijs 
is geweest?   
 
…. Tuana uit groep 3a heel mooi kan 
schrijven? Ma sha Allah!  
 
.… de meeste leerlingen uit groep 3a naar 
Monkey Town zijn geweest in de vakantie?  
 
…. Emir Asaf uit groep 4a de hele maand 
Ramadan heeft gevast?  
 
…. de leerlingen van groep 4a €450,00 
hebben gespaard voor een waterput?  
 
…. de leerlingen uit groep 4a zich goed 
hebben voorbereid voor het toneelstuk van 
Eid ul Fitr?  
 
….  groep 4b €450,00 hebben gespaard voor 
een waterput?  
 
….  groep 4b de musical heel goed heeft 
uitgevoerd? Wat zijn wij trots op de 
leerlingen, ma sha Allah.   
 
…. Samet zjin B-diplioma heeft behaald? Ma 
sha Allah.   
 
…. Yaasmiin haar C-diploma heeft behaald? 
Ma sha Allah.   
 
…. Zakaria zijn arm heeft gebroken? Hij is 
gelukkig alweer genezen, Alhamdulillah.   
  
…. wij in groep 5a boekbesprekingen 
hebben?   
 
…. Maryam uit groep 5a is geopereerd. Shifa 
in sha Allah!  
 
…. groep 5a op 19 mei op bezoek gaat bij 
Aquarama-park in Weizigt?  
 
…. Ahmed uit groep 5b op vakantie is 
gegaan naar Irak?  
 
…. Yusra naar Avontura-park is geweest in 
de vakantie?  
 
…. Atakan uit groep 5b een gloednieuwe 
kamer heeft?  
 
…. groep 5b op 12 mei op bezoek gaat bij 
het Aquarama-park in Weizigt?  
 
….de kinderen van groep 7a dol zijn op Air 
up? Meer dan de helft van de klas heeft 
namelijk een Air up fles aangeschaft!   
 
….Ayoub uit groep 7a volgende week twee 
kickboks wedstrijden heeft? We wensen hem 
veel succes!  
 
….de kinderen van groep 7a super leuke 
surprises hadden gemaakt met de Eid 
viering op school? Wat zijn ze creatief, Ma 
Sha Allah!  
 
….Mohammed Reda en Ayse uit groep 7a in 
de mei vakantie naar Turkije zijn geweest?  
 
….Khadidja uit groep 7a heel goed is in 
Spelling?  
 
 
 
 

Schoolfotograaf 
  
Op maandag/dinsdag en woensdag 
13/14 en 15 juni a.s. komt de 
schoolfotograaf op school om weer 
mooie foto’s van de kinderen te 
maken. Gedurende 3 dagen zal zij van 
alle groepen groepsfoto’s maken en 
van alle kinderen individuele foto’s. 
Ook dit jaar worden alleen de 
broer/zus foto's gemaakt van de 
kinderen die op school zitten. 
De peuters van Ikraatje gaan ook op 
de foto. De dagen zien er als volgt uit: 
Maandag start de fotograaf met 2 
kleutergroepen. Dinsdag start zij ook 
weer met 3 kleutergroepen. Daarna volgen de middenbouw en de bovenbouw. Er 
wordt een portretfoto gemaakt en een klassenfoto. 
Tenslotte vindt op woensdag de broer/zus foto plaats. Er is die woensdag ruimte 
gereserveerd voor kinderen die de maandag of dinsdag afwezig waren. 
In de week voor data kunt u een brief verwachten met een rooster. Zo weet u 
wanneer de klas van uw kind aan de beurt is. 
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke dagen in de komende maanden 

Kick off DLP Woensdag 18 mei Na schooltijd 

Hemelvaart 
Donderdag 26 en 
vrijdag 27 mei 

Alle leerlingen zijn 
vrij 

Start CITO Maandag 30 mei  

Pinksteren Maandag 6 juni 
Alle leerlingen zijn 
vrij 

Studiedag Dinsdag 7 juni 
Alle leerlingen zijn 
vrij 

  

Vervolg wist-u-dat…. 

 
….Reda uit groep 7b de juf altijd helpt met de 
computers?   
 
….Moesa uit groep 7b in de meivakantie naar 
Marokko is geweest?   
….Amany uit groep 7b dol is op mode?  
 
….Youssef uit groep 7b in de meivakantie 
naar een hotel in België is geweest?   
 
….de kinderen uit groep 7b hebben genoten 
van de Eid viering op school?  
 
…. Ruun uit 8a zeven goals heeft gemaakt 
tijdens schoolvoetbal?  
 
…. Ruweyda uit 8a naar de kermis is gegaan 
in de vakantie? Ze vond het geweldig.   
 
…. Atom, de kat van Merve uit 8a, haar elke 
dag aanvalt?   
 
…. veel kinderen uit 8a zakgeld hebben 
gekregen tijdens Eid?   
 
…. de meiden uit groep 8B vaak met elkaar 
afspreken? Afgelopen vrijdag hebben ze nog 
gezellig gepicknickt.  
 
…. de groepen 8 in juni op kamp gaan?  
 

 
 
 
…. er heel veel leerlingen uit groep 8B zich 
hebben aangemeld voor Ikra's got talent?  
 
…. de leerlingen in groep 8B hele mooie 
surprises hebben gemaakt voor Eid? Ma sha 
Allah!  
 
…. dat alle leerlingen van groep 8B meegaan 
op kamp? En dit hebben ze ook dik verdiend!  
 
…. juf Huriye niet meer voor de groep staat 
i.v.m. haar zwangerschap?   
  
…. Juf Dounya voortaan op de maandagen 
voor de groep staat?  
  
…. sommige leerlingen uit groep 8B nu 
werken met een geodriehoek? En ma sha 
Allah, ze hebben het al goed door.  
 
…. de groepen 8 een eindfilm gaan maken dit 
schooljaar?  
 
.... en dat de rollen van de film deze week 
verdeeld worden?  
 
…. Sara en Fatih uit groep 8C zich hebben 
aangemeld voor Ikra's got talent?  
 
…. Zein uit groep 8C heel snel kan rekenen?  

 


