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Wist-u-dat… 
 
… groep 1a een nieuwe letter heeft geleerd? 
De letter 'm'.  
 

… dat groep 1a een nieuwe stagiaire heeft? 
Welkom juf Leyali! 
 

… groep 1a een koksmuts  en zeep hebben 
gemaakt?  
 

… groep 1a poffertjes heeft gebakken?  

 
.... Naufal uit groep 1b zijn eigen naam kan 

schrijven? 

…. Aisha uit groep 1b heel goed bij de kassa 

van het restaurant kan spelen en rekenen? 

…. Din uit groep 1b een baby broertje heeft 

gekregen? Gefeliciteerd! 

…. groep 1c een instroomgroep is en op dit 

moment bestaat uit 8 kinderen? 

…. wij een pizzeria hebben in groep 1c? 

…. er in groep 1c hele mooie (zelfgemaakt) 

spinnenwebben hangen? 

…. Ayman met zijn hele gezin op Umrah is 

geweest, Allahoema barik?   

…. Abdimalik bij ons is gestart en wij heel 

erg blij zijn met hem? Welkom Abdimalik!   

…. wij de letters d, n, g, s en m hebben 

geleerd?   

…. Juwayriyah een bril heeft? Het staat haar 

erg mooi, ma sha Allah.   

…. groep 2b op spinnenweb jacht zijn 

geweest?  

…. wij een sjiek restaurant op het leerplein 

hebben? En dat we verschillende 

tafelmanieren hebben geleerd? 

…. alle kinderen uit 2b heel netjes kunnen 

opruimen, Allahoema barik! 

 

… de kinderen uit groep 4a erg behulpzaam 

zijn? 

… Burak uit groep 4a veel over de oceaan 

weet?  

… Ali Omer uit groep 4a een zusje krijgt?  
 

… Shahied uit groep 4a goed kan 

voetballen?  

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

• Het vrijdaggebed 

• Godsdienst (groep 1 t/m 3) 

• De Brede School Academie 

• De plusklas 

• De jeugdverpleegkundige   

 
Het vrijdaggebed 

Zondag 30 oktober is de wintertijd ingegaan en op vrijdag 4 november zijn we 
gestart met het vrijdaggebed op school. Dit initiatief dient om de identiteit van onze 
kinderen te versterken en zorg te dragen voor de voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs en hun verdere leven als vrome moslims. Daarnaast zijn wij ervan 
overtuigd dat de kinderen zich de toegevoegde waarde van het vrijdaggebed 
hierdoor gaan realiseren en daardoor praktiseren, in sha Allah.  
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen deelnemen aan het vrijdaggebed, mits 
de toestemmingsbrief is ingeleverd (dit geldt niet voor de buskinderen). Ouders 
zijn gelukkig weer van harte welkom! Het vrijdaggebed vindt plaats in het 
speellokaal van 12.15 tot uiterlijk 12.45 uur. Tot snel  in sha Allah!  
 
Werkgroep vrijdaggebed 
 
Godsdienst groep 1 t/m 3 

Assalaamoe alaikoem beste ouders, 

Middels deze nieuwsbrief wil ik jullie op de hoogte stellen over de thema's die we 

op dit moment behandelen in de klassen. 

In de groepen 1 en 2 hebben we het de afgelopen weken gehad over Allah is Al-

Galiq (de schepper), Allah is Al- Wahhab (de gever), de eigenschappen van Allah 

(s.w.t.), Allah hoort alles, Allah ziet alles en Allah weet alles, de Tawhied, over 

profeet Noeh (a.s.) en gaan we de komende weken verder met Profeet 

Mohammed (s.a.w.). 

In de groepen 3 hebben we de afgelopen weken profeet Adam (a.s.), de zonen 

van Adam(a.s.) Habil en Qabil en profeet Noeh (a.s.) behandeld. Deze week zijn 

we begonnen met profeet Ibrahim (a.s.) en zullen we de week erop met dit 

onderwerp verdergaan in sha Allah. In de groepen 3 hebben de leerlingen 

Tazakkoer boekjes meegekregen. Wekelijks krijgen de kinderen via Classdojo een 

leesopdracht uit dit Tazakkoerboek.  

 

Ik hoop dat u als ouders wekelijks een moment kunt prikken om samen met uw 

kind het verhaal te herhalen. Ik wil u alvast bedanken 

voor uw inzet!! 

Met vriendelijke groet juf Hacer Caner 

Jeugdverpleegkundige 

Door een herindeling aan taken binnen Jong JGZ heeft de Ikra vanaf heden 
een nieuwe jeugdverpleegkundige: Nisrine Meddouch. 
Een fijn voordeel is dat Nisrine de Arabische/ Marokkaanse taal verstaat en 
spreekt, zodat veel ouders op school hiermee gebaat kunnen zijn. 
Nisrine zal ook de taken als schoolambassadeur op zich nemen. 
 
Zelf op de hoogte blijven? Kijk eens op de website van Jong JGZ (jongjgz.nl). 
Hierop staan allerlei webinars en alle informatie over ontwikkelingen in de zorg 
van Jong JGZ binnen verschillende leeftijdsgroepen (consultatiebureau, 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs). 
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… Isra uit groep 4a heel mooi de soerah kan 

reciteren?  

 

…. groep 4b tijdens ‘’De week tegen 

eenzaamheid’’ post heeft gemaakt voor 

bewoners van een verpleeghuis? 

 
…. Hamza uit groep 4b heel goed luistert 

naar wat de juf zegt?  

 
…. Safira uit groep 4b op een kameel heeft 

gezeten? 

…. Musa uit groep 4b in de herfstvakantie 

naar een autoshow is geweest? 

…. er een nieuwe leerling in groep 4b zit? 

Welkom, lieve Abdi Rahim! 

…. Alper en Nisa uit groep 4b thuis heel 

serieus bezig zijn met hun schoolwerk? 

…. Jamal uit groep 6b zijn A diploma heeft 

behaald voor het zwemmen? 

… groep 6b al hele leuke boekbesprekingen 

heeft gehouden? 

…. groep 6b hele enge spinnen heeft 

geknutseld? 

…. groep 6b hele sterke kickboksers heeft in 

de klas? 

.... groep 8a proeflessen heeft gevolgd op 
een middelbare school? 

…. groep 8a vulkanen heeft gemaakt? Kom 
gerust een kijkje nemen! 

…. De wethouder langs is geweest in de 
groepen 8? 

…. Hanoon en Zahra uit groep 8a naar de 
plusklas gaan? 

.... de groepen 8 naar het Walburg College 
zijn geweest? Daar hebben zij de vakken 
gymnastiek, Engels en filosofie gevolgd.  

…. groep 8b is gestart met boekenbeurten?  

…. Hana uit groep 8b heel goed Engels 
spreekt? 

.... de plusklas elhamdoelillah op 1 november 

van start is gegaan? De kinderen les hebben 

gekregen van meester Ayoub. Tijdens de 

eerste les hebben de kinderen uitleg 

gekregen en zijn ze lekker aan de slag 

gegaan met designen. De plusklas maakt 

gebruik van het programma Canva (voor 

designen). 

… Hanoon (8a) al best wel veel afweet van 

dat programma, omdat zij vanuit huis ook 

ermee werkt? Zij vanuit zichzelf het 

programma heeft ontdekt en ermee aan de 

slag is gegaan.  

…. het plusklasproject design(project 1)  van 

1 november t/m 20 december duurt? 

De Brede School Academie 
De brede school Academie komt naar de stad. Om te beginnen naar Dordrecht-
West. En kinderen van onze school mogen misschien deelnemen. De BSA is 
een aantal jaren geleden gestart in Utrecht en is daar een groot succes. 
Honderden kinderen nemen deel hieraan.  
De BSA is bedoeld voor kinderen met ambitie uit groep 6, 7 
en 8. Het gaat om leerlingen die naar HAVO/VWO of 
Gymnasium kunnen en bereid zijn daar moeite voor te doen. 
Kinderen die deelnemen gaan enorm vooruit in hun 
schoolprestaties, met name bij begrijpend lezen. BSA kinderen horen tot de beste 
lezers van Nederland. Ze worden daarnaast voorbereid op de cultuur van de 
hogere schoolsoorten en leren debatteren, onderzoeken en discussiëren. Niet 
iedereen kan deelnemen. Alleen de meest gemotiveerde leerlingen (en hun 
ouders!) krijgen een kans. Voor de BSA Dordrecht zijn er 45 plaatsen beschikbaar, 
rechtstreeks aanmelden kan niet. De scholen bepalen welke kinderen in 
aanmerking komen. Ouders van leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 ontvangen 
binnenkort meer informatie.  

  
Plusklas  

Voor de herfstvakantie hebben de leerkrachten schoolbreed een QuickScan 

van DHH (digitaal handelingsplan) ingevuld voor de selectie van de plusklas. 

Ouders waarvan de kinderen deelnemen zijn hierover geïnformeerd. Inmiddels 

hebben we de eerste lessen achter de rug.  

Dit is een voorlopige selectie. Na december 2022 zullen wij kijken of er meer 

leerlingen kunnen deelnemen aan de plusklas. Dit schooljaar starten wij met de 

groepen 5 t/m 8. In de nabije toekomst willen wij graag een plusklas voor de 

hele school.   

Op 13 december zullen alle presentaties plaatsvinden van het eerste project. In 

de volgende nieuwsbrief volgt nadere informatie hierover. 

          
 

       
 

                    Belangrijke dagen in de komende maanden
 

Studiedag Donderdag 17 november Alle leerlingen zijn vrij 

Administratiedag Vrijdag 18 november Alle leerlingen zijn vrij 

Wintervakantie 
Maandag 26 december 2022 t/m 
vrijdag 6 januari 2023 

Alle leerlingen zijn vrij 

 


