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Wist-u-dat… 
 

…. onze website vernieuwd is? Kijk op 
www.ikra.nl en laat ons weten wat u ervan 
vindt. 

 
 

Wist-u-dat… 
….groep 1A twee letters kent, namelijk de 
letter ‘d’ en ‘h’? Ma sha’Allah wat goed van 
ze! 
 

….groep 1A elke ochtend telt hoeveel 
meisjes en jongens er in de klas zitten en dit 
dan ook op het bord schrijven? Zo kunnen 
wij meteen zien wat meer en minder is. 
 

….Musab en Masud uit groep 1A hele goede 
vrienden zijn? In sha Allah is dit een 
vriendschap voor de rest van hun leven! 
 

….groep 1B bezig is met het behalen van 
hun rits diploma? Al veel kinderen doen zelf 
hun jas dicht!  
 

….Bilal en Emir Asaf goed kunnen rekenen? 
 

….Muhammed en Ali Omer van lego een 
vliegtuig hebben gemaakt? 
 

….Ahmed Emirhan, Selwa, Nour Imane, 
Abdurrahman met bekers een toren hebben 
gebouwd? 
 

….Emir Asaf, Bilal, Selma het verhaal van 
Winnie de Poeh op volgorde kunnen zetten? 
 

....Sama, Majd, Yusra hun strikdiploma 
hebben behaald? Allahoema Barik!  
 

....Zakaria op voetbal zit en zijn eerste 
oefenwedstrijd er op heeft zitten? 
 

....Uneyse de juffrouw graag helpt met 
opruimen? 
 

....Selimhan dol is op bouwen? 
 

....wij leren wat klankgroepen zijn en uit 
hoeveel klankgroepen een woord bestaat? 
 

…. groep 2B niet bang is voor spinnen? 
 

….wij 2 (nep)spinnen in de klas hebben, die 
heerlijk slapen in hun spinnenweb? 
 

….wij ze Dirk 1 en Dirk 2 hebben genoemd? 
 

….groep 3B een nieuwe leerling heeft? Hij 
heet Jamal en is erg lief. 
 

….Imane een gezellige kletskous is? En als 
ze iets moois vindt dan zegt ze altijd: ‘Ma 
sha‘Allah’! 
 

….Meraaj het huiswerk van groep 3 veel te 
makkelijk vindt? Hij wil graag meer uitdaging! 
 

….Himaya uit groep 4A haar B-diploma heeft 
behaald? Ma sha’Allah Himaya we zijn super 
trots op jou! 
 

....Ahmad uit groep 4B een broertje heeft 
gekregen? Hij heet Karam. 
 

….groep 5A al heel goed kan delen? 
 

….groep 5A elke week weer complimenten 
krijgt van de gym meester? 
 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 

 
 Profeten en boodschappers van Allah 

 Trechterbekers van groep 7a 

 Doe FF gezond 
 

 
Profeten en boodschappers van Allah 
  
Allah heeft vele profeten gestuurd naar de mensen hier op aarde. Deze profeten 
en boodschappers waren zeer goede mensen. Allah vertelt vaak over hen in Zijn 
Boek, de Koran. Het zijn de meest prachtige verhalen die er maar zijn. Het zijn 
verhalen over mensen die door Allah zijn uitgekozen om ons te leiden, te laten 
zien hoe we Allah moeten aanbidden en wat er gebeurt als we dat niet doen op de 
manier zoals onze Schepper, Allah swt, dat wil. 
  
Ze zijn ons gestuurd omdat Allah wil dat wij Hem leren kennen en naar de hemel 
gaan en dat kan alleen als we zo goed mogelijk naar hen luisteren en doen wat 
Allah van ons wil. En dat is bijvoorbeeld bidden, geen beelden aanbidden, arme 
mensen helpen, vasten enzovoort. Zonder deze profeten en boodschappers 
zouden we niet weten hoe we Allah moeten aanbidden, ook al zouden we dat 
willen. 
  
Het zijn ook verhalen die we kunnen gebruiken in ons dagelijks leven wanneer we 
het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld als iemand ziek is en diegene dan aan Allah 
vraagt of Hij hem of haar beter maakt en het duurt een beetje lang, dan kun je een 
voorbeeld nemen aan de profeet Ayoub as, die misschien wel 20 jaar lang ziek 
was en toch altijd standvastig is gebleven in zijn geloof. Het zijn dus voorbeelden 
voor ons, de gelovige moslims. 
  
De profeten en boodschappers hadden het heel erg moeilijk, terwijl ze de mensen 
probeerden over te halen om te doen wat Allah wil. Veel mensen geloofden hen 
niet, wanneer ze vertelden over Allah en dat ze Hem alleen moesten aanbidden. 
Het is ook een poging om een helder beeld te geven van hun sterkte en strijd bij 
het dragen van de last om de boodschap van Allah te verspreiden. We zien ook de 
harde ontkenning die deze mensen van hun eigen volk te verduren hadden. 
  
Wij zijn ook bezig om het goede te verspreiden en wij doen ook ons best om ons 
mooie geloof uit te dragen. Dat gaat niet altijd makkelijk, soms hebben we 
moeilijkheden en soms lijkt het net alsof we er helemaal alleen voor staan. Maar 
dat is natuurlijk niet zo: Allah is altijd bij ons en helpt ons als wij maar volhouden 
en ons best blijven doen. Net als de profeten en boodschappers van Allah.  
 
 
Trechterbekers van groep 7a 
 
Als afsluiting van het 
thema geschiedenis 
hebben wij trechterbekers 
gemaakt!  
 
Zijn ze niet prachtig 
geworden? 
 
Groetjes, 
Groep 7a 
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….Abdessamad en Yousef uitgroep 5B hun 
tafeldiploma hebben gehaald? Gefeliciteerd 
jongens! 
 

….Hana en Moese beiden alle vragen van 
de toets goed hadden? Kanjers, heel goed 
gedaan! 
 

….de leerlingen van groep 5B het heel 
belangrijk vinden dat er rust is op de gang? 
Als er rust is kunnen we snel starten met de 
lessen. 
 

….de leerlingen uit groep 5B hard aan het 
oefenen zijn om de verwijswoorden onder de 
knie te krijgen? 
 

….Fatima en Hana uit groep 5B het eens zijn 
met de staking van de leerkrachten? Zij 
vinden dat de leerkrachten uit het 
basisonderwijs meer moeten verdienen dan 
wat ze nu krijgen. 
 

….groep 6a heeft meegedaan aan veilig 
verkeer van de ANWB? 
 

….Ruweyda uit groep 6A is verhuisd? 
 

….groep 6A leerlingen in totaal 2057 punten 
hebben op classdojo? 
 

….groep 6A leerlingen non verbaal kunnen 
communiceren? 
 

....Imane uit 6B altijd haar weektaken netjes 
af heeft?  
 

....Rukiyye uit 6B leuke teksten kan 
schrijven? 
 

....Israe uit 6B later juf wil worden? 
 

....Zein uit 6B later profvoetballer wil worden? 
 

....Mahad uit 6B heel serieus met zijn werk 
bezig is?  
 

....groep 6B boekenbeurten houdt? 
 

....Kerem heel veel van Donald Duck houdt? 
 

…Amanah mooie lange jurken draagt? 
 

…Ayuub zijn bril weer gevonden heeft? 
 

....Sara en Inshaal uit groep 7A een type 
cursus gaan volgen? 
 

….Rouayda uit groep 7A de redactiesommen 
steeds beter maakt? Ma Sha’Allah. 
 

….Rayan uit groep 7A in een mum van tijd is 
verhuisd? 
 

....Ilyaas uit groep 7A een getalenteerde 
voetballer is? Ma Sha’Allah.  
 

….het 20 november de dag van de 
Internationale kinderrechten is? Groep 7A 
leert er van alles over! 
 

....Hayat uit groep 7B een rekengenie is? Ma 
sha’Allah! 
 

....Dina en Hieba uit groep 7B heel goed 
kunnen voorlezen? 
 

....Misk wekelijks de vrijdagochtend soera al 
kahf reciteert voor heel de school? 
 

....het heel erg sfeervol is in groep 7B?  
 

....de groepen 8 al meerdere VO scholen 
hebben bezocht en de kinderen dat erg leuk 
vinden? 

....Fatima uit groep 8A het hoogst aantal 
punten heeft met classdojo? Dit komt omdat 
zij altijd een keurige werkhouding heeft en 
goed oplet. Ma sha’Allah ga zo door.  
 

....Amine uit groep 8A het liefst vooraan zit, 
zodat hij kan laten zien dat hij ook een goede 
werkhouding heeft? Ga zo door kanjer! 

 

 
Doe FF gezond 
 
Beste ouders,  
 
Fruit en groente eten is goed voor de gezondheid. Per dag hebben kinderen 2 
stuks fruit nodig. Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen niet genoeg fruit eten. 
Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten en drinken. 
Kinderen die gezond eten en drinken kunnen zich beter concentreren en beter 
leren op school.  
 
Voor de kinderen betekent dit, dat niet alle pauzehappen geaccepteerd zullen 
worden. 

- In de ochtend pauze hanteren we een fruitbeleid. Dit betekent dat de 
kinderen in de eerste pauze alleen fruit (of groente) eten.  

- Tijdens de lunchpauze bij voorkeur volkorenbrood of anders bruinbrood 
besmeerd met beleg dat niet te veel verzadigd vet of zout bevat.  

- Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken zonder 
toegevoegde suikers.  

 
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere 
schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Ikra 
voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat 
én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar 
leerlingen. 
 
Om u wat ideeën te geven hebben we een overzicht voor u gemaakt met een 
aantal suggesties voor een gezonde pauzehap.    
                                         

Suggesties Maximaal 1 
boterham per dag 

Maximaal 1 keer per 
week 
 

Drankjes 

- Halvarine of 
margarine uit een 
kuipje op elke 
boterham   
- 20+ en 30+ kaas 
- Hüttenkäse 
- Zuivelspread 
- Mozzarella 
- Zachte geiten kaas  
- Ei 
- Notenpasta met 
100% noten, zonder 
toegevoegd zout of 
suiker  
- Zelfgemaakte humus 
of andere bonenspread 
zonder zout  
- Vis (zoals zalm, 
makreel, forel, tonijn of 
haring)  
- Groente en fruit 
(zoals tomaat, 
komkommer, paprika, 
radijs, gebakken 
champignons, gegrilde 
courgette, avocado, 
banaan, appel en 
aardbei)   

- Kipfilet 
- Boterhamworst 
- Kalkoenfilet 
- Salades op brood 
(zoals 
komkommersalade, 
selderijsalade) 
- Jam (Halvarine) 
- Honing 
- Voorverpakte 
humus 

Kokosbrood   

 

- Water 
- Zuivelproducten 
- Pakjes zonder 
toegevoegde suikers (0% 
pakjes) 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Werkgroep Doeffgezond 

Belangrijke dagen in de komende maanden 

Studiedag  Woensdag 20 november Alle leerlingen zijn vrij 

Rapport 1 25 t/m 29 november  


