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Wist-u-dat…
.... groep 1a twee nieuwe leerlingen in de klas
heeft? Welkom Emir en Ayman!
.... groep 1a druk bezig is om zelf enveloppen
te vouwen? Het gaat elke dag steeds
beter ma sha Allah.
…. de groepen 1 een nieuwe letter hebben
geleerd, namelijk de ‘’I’’?
…. Youssef, Adam en Sara in groep 1b zijn
begonnen? Wij heten jullie van harte welkom.
…. wij met thema communicatie zijn begonnen
en de kinderen het begrip communicatie heel
goed kunnen uitleggen? Knap hoor!
…. de kinderen uit groep 1c heel goed
met verti-blocs kunnen werken? ma sha Allah!
…. wij de letter “L” hebben geleerd?
…. Abdullaah, Chaymae en Elif in groep 1c zijn
begonnen? Welkom!
…. Aisha deze week een volle stickerkaart
heeft en dat ze mag grabbelen?
…. Tuana, Mohmmed, Ayaa, en Isra thema
woorden kunnen stempelen?
….Nabiha een goede pengreep heeft? Ma sha
Allah!
….Yasir en Ali Omer met duplo een
postkantoor hebben gebouwd?
….Zeynep netjes kan knippen?
….groep 2a post heeft opgestuurd naar de
kinderen die ziek thuis zitten?
….Uneyse, Tuana, Aisha al een strikdiploma
hebben?
…. Jannat uit groep 2b een broertje heeft
gekregen? Gefeliciteerd!
…. groep 2b bezig is met thema
“communicatie”?
…. groep 2b post heeft verstuurd naar de
mama’s en papa’s?
…. groep 2b toen twee echte postbodes heeft
gezien?
…. er 2 stagiaires in groep 2b werken?
Welkom Irem en Zeyneb.
…. de leerlingen van groep 3a al 2
tweetekenklanken kennen?
…. Romaysa en Ismail voor de klas durven
voor te lezen?
….wij helaas afscheid hebben moeten nemen
van Lina?
…. Abderahman heel mooi kan schrijven?
…. de leerlingen van groep 3b heel goed
durven te presenteren?
…. wij in de klas bezig zijn met het
memoriseren van surah An-Nas?
…. wij ook leren door te bewegen? En wij
daarvan genieten?
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Nationaal Schoolontbijt
Onze school heeft vrijdag 6 november meegedaan aan het
Nationaal Schoolontbijt. We hebben samen ontbeten met
lekkere en gezonde producten. De leerlingen hebben
geleerd hoe belangrijk het is om elke dag te ontbijten en
wat je ’s ochtend het beste kunt eten voor de start van een
goede dag!
Boodschap meester Mustapha
Ik heb een hele mooie preek gehoord waardoor ik zeer geraakt ben. Het gaat
erom dat wij als gelovige moslims de profeet Mohamed vzmh als ons grote
voorbeeld moeten nemen. Een man die de hele geschiedenis van de mensheid
heeft veranderd met de boodschap:
Er is geen god (die het recht heeft aanbeden te worden) behalve Allah en
Mohamed vzmh is de Boodschapper van Allah.
Wij kennen dit en proberen hiernaar te leven. Het gaat niet altijd even makkelijk,
want er zijn genoeg momenten in ons leven dat het niet gaat zoals je zou willen
dat het gaat. Op deze momenten krijgen we te maken met tegenslagen, verdriet,
armoede, ziekte en nog veel meer. Om hier mee om te kunnen gaan, is het van
belang dat we onze profeet Mohamed vzmh als ons voorbeeld nemen. Waarom?
Allah zegt namelijk het volgende in de koran:
“Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor
wie op (de beloning) Allah en de Laatste Dag hoopt en voor wie Allah veelvuldig
gedenkt.” 33:21
Wat een prachtig vers uit de koran is dit toch. Dit geeft zoveel hoop, zoveel
energie, zoveel power, zoveel positieve energie, echt ongelooflijk!!
Hij vzmh is een voorbeeld voor ons in alles. In hoe je Allah zou moeten aanbidden
en in het hebben van geduld wanneer tegenslagen je treffen. Ook kunnen we in
zijn vzmh gedrag zien hoe hij reageerde op mensen die hem slecht behandelden,
hem uitscholden, hem buitensloten, hem uitmaakten voor leugenaar, een
bezetene, een machtswellusteling en nog veel meer zaken waar onze geliefde
profeet vzmh natuurlijk ver boven stond en tot het einde der tijden staat.
Maar het nog mooiere in dit vers is dat dit alleen geldt voor degene die hopen op
de beloning van Allah en die hoop hebben dat op de Laatste Dag hun goede
daden zwaarder zullen wegen dan hun slechte daden. Wat zal het zwaarst wegen
op de Dag dat onze daden gewogen zullen worden? De profeet vzmh leert ons
dat hetgeen het zwaarst op de weegschaal zal wegen ons goede gedrag zal zijn.
Dus in deze zware tijden van corona en veel negatief nieuws over de islam en
onze geliefde profeet vzmh, nemen we hem vzmh als voorbeeld en gedragen we
ons netjes en vertrouwen we op Allah dat alles uiteindelijk helemaal goed gaat
komen. Het enige wat wij moeten doen is Allah veelvuldig gedenken en de
ontmoeting met Hem voor ogen houden.
Moge Allah ons leiden en beschermen!
IBS Ikra is gezond
IBS Ikra heeft het vignet Gezonde School behaald.
Met het vignet Gezonde School laat IBS Ikra zien dat
de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn
opgesteld door deskundigen. IBS ikra is trots op dit
behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij
aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en
een gezondere leefstijl. Zo zorgt IBS 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.

…. Zakaria H trotse broer is van een zusje?
…. Atakan en Adam Bo. het zonnetje van de
week is?
…. Hudayfa de tafels t/m 10 uit zijn hoofd al
kent? Ma sha Allah!
…. Maryam heel mooi kan schrijven?
…. Asila heel goed de halve en hele uren
kent?
…. groep 5b de taaltoets van blok 1 en blok 2
heel goed heeft gemaakt? Ma sha Allah, heel
goed gedaan!
…. groep 5b heel goed kan samenwerken?
…. groep 6a heel goed kan samenwerken?
…. groep 6a goede voornemens heeft voor dit
schooljaar?
…. Ayoub uit groep 6a op kickboksen zit?
…. er al heel veel kinderen in groep 6a 5 keer
op een dag bidden?
.... groep 6b heel goed samen kan werken?
…. Sumeyye heel vaak Uno speelt in de
pauzes?
…. groep 6b bezig is aan een werkstuk?
…. Zakaria B. heel bijdehand is?
…. Hanad uit groep 7a een zusje heeft
gekregen?
…. groep 7a een gastles heeft gehad van
een tandartsassistente?
…. Rayan uit groep 7a heel veel raadsels
kent?
…. Hanaan uit groep 7a een boek heeft
toegevoegd aan de bookflix van groep 7a?

…. Hatice uit groep 7a een geweldige
werkhouding heeft?
.... groep 7b een gastles heeft gehad van
een tandartsassistente?
.... de kinderen van groep 7b zijn begonnen
met een boekenbeurt?
…. de rekentoets van blok 2 over het
algemeen heel goed is gemaakt? Ma sha
Allah, heel goed gedaan!

Bovendien heeft de school
speciale aandacht voor het
themacertificaat voeding. Hiervoor
worden de volgende activiteiten
ingezet:
- doeffgezondweek
- ik eet het beter
- nationaal school ontbijt
- het EU-schoolfruit- en groente
programma
We zijn trots om Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze
school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat
onze school een drie-sterren gezonde school is!”
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt
u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl
Zet je licht aan
Zet je licht aan! Op zondag 25 oktober gaat de wintertijd
weer in! De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens een
onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers
zonder licht. En de kans op een aanrijding neemt met
20% af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die
fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit
jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer
in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op de fiets
naar school gaan. De ANWB fietsverlichtingsactie
stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t.
het correct voeren van fietsverlichting.
De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat makkelijk is aan
te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de school.
Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht
aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar
vergeet men deze echter aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie
wederom ingezet. Wilt u meer informatie kijk dan op
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie
Gastles poetsen in groep 7C
Op donderdag 29 oktober zijn twee vrijwilligers langsgekomen voor
een poetsles in de klas. In deze les stond de mondhygiëne centraal. Er wordt niet
altijd even goed aandacht besteed aan dit onderwerp. Na afloop kregen de
kinderen een tandenborstel en tandpasta. Het was een zeer leerzame les, zelfs
voor de juf! Wij willen de dames hartelijk bedanken voor hun komst.

.... groep 8a heel erg uitkijkt naar het
schoolkamp?

Afstand houden!
Via deze weg willen wij u attenderen op de 1,5 meter
afstand tijdens het ophalen en brengen van uw
kind(eren). Door afstand te bewaren onderling kan de
kans op besmetting verkleind worden. Als we allemaal
afstand van elkaar houden zorgen we samen voor
elkaars gezondheid. Zo blijft u en uw medemens met
de wil van Allah swt gezond!

.... Hussein uit groep 8a goed kan voetballen?
…. Salsabil uit groep 8a voor de derde keer
een grote zus wordt? Ma sha Allah.
…. de leerlingen uit groep 8a inmiddels al vijf
jaar achter elkaar in een A-groep zitten?
Groep 4a, groep 5a, groep 6a en groep 7a.
…. groep 8a heel creatief is, kijk maar eens
naar de creaties in de klas?
.... de leerlingen van groep 8b willen dat het
schoolkamp dit jaar wel door kan gaan?
…. Illiass uit groep 8b heel goed kan
presenteren? Ma sha Allah
…. Hieba uit groep 8b haar huiswerk altijd
maakt? Ga zo door, ma sha Allah.
.... Misk uit groep 8b heel behulpzaam is? Ma
sha Allah
…. Hayat uit groep 8b een hele goede
werkhouding heeft? Ze is een voorbeeld voor
anderen, ma sha Allah!

Belangrijke dagen in de komende maanden
Rapport 1
Studiedagen
Wintervakantie

30 november t/m
18 december
21 december t/m 1 januari

4 december
Alle leerlingen zijn vrij
Alle leerlingen zijn vrij
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