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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

• Medezeggenschapsraad IKRA  
• Vrijdaggebed  
• Adhan wedstrijd  
• Waterput in Ghana 
• Leerlingenraad IKRA 

 

Wist-u-dat… 
 

…. groep 1A al een letter kent? De letter die 
wij kennen is de ‘d’.   
 
…  groep 1A twee nieuwe kinderen in de klas 
heeft? Welkom Ilyas en Junaina!  
 
…. Burak en Benjamin uit 1A zelf hun jas 
kunnen aandoen en deze ook dicht kunnen 
doen? Ma sha Allah wat knap van ze!  
 
…. Zeynep M., Rania, Zuheyla en Adam uit 
groep 1B hun naam al zelf kunnen 
(na)schrijven? Ma sha Allah!  
 
…. groep 1B ‘De krokodil die niet van 
zwemmen hield’ een heel leuk boek vinden?  
 
…. groep 1B oefent met Soerat al-Fatiha? De 
meeste kinderen kunnen deze soera al heel 
goed reciteren!  
 
.... Amira en Selwa uit groep 1/2C een 
veterstrikdiploma hebben behaald? 
Ma sha Allah!  
 
….Bilal uit groep 1/2C kleurplaten inkleurt of 
mooie tekeningen maakt voor al zijn broers en 
zussen? Dat is echt lief!  
 
…. de kleuters nu bezig zijn met het 
thema “Nieuw schooljaar” en daarna starten 
met thema “Herfst”?   
 
…. de kinderen uit groep 1/2C de letter “d” met 
klei kunnen maken en deze letter  
al herkennen?  
 
…. Selwa uit groep 1/2C elke dag de juffen 
helpt met het wisselen van de aardbeien op de 
tafels?  
 
…. Aisha en Isra mkm- woorden kunnen 
maken met losse letters? Echt 
knap Ma sha Allah!  
 
…. Muhammed, Emir Asaf, Bekir Ali 
en Abukar echt gek zijn op spelen met lego?  
 
…. Yaasmiin en Israa hun 
veterstrikdiploma hebben behaald?  
 
…. groep 2A gek is op voorlezen?  
 
…. wij elke dinsdagmiddag een schrijfmiddag 
hebben?  
 
…. Safouan een grote broer is geworden van 
een lief broertje genaamd 
Youssef? Allahoema bareek!  
 
…. wij elke dag surah al-Fatiha en surah  
al-Ichlaas reciteren?   
 
…. er 11 ouders waren tijdens de inloop?  
 
…. wij de eerste woensdag van de maand een 
inloop hebben van 08.30 t/m 09:00 uur?  
 
.... er 12 ouders waren tijdens de inloop van 
groep 2B, op de eerste woensdag van 
de maand?  
 
.... de juf daar heel erg blij van wordt? 
 
…. de kleuterbouw ondergoed tekort komen, 
voor als kinderen een wc-ongelukje krijgen? 
 
 

Medezeggenschapsraad IKRA  
 
De zittingstermijn van Mohamed el Issati (MR-lid en 
penningmeester) is verstreken. Dit betekent dat er voor 
ouders één plek vrijkomt in de MR. Bent u geïnteresseerd in 
een functie binnen de MR en wilt u zich verkiesbaar stellen? 
Stuur ons dan uiterlijk 8 november 2019 een mail met 
motivatie naar mrikra@sipor.nl.   
Mohamed el Issati stelt zichzelf voor een 2e termijn verkiesbaar. Bij in totaal 2 of 
meer kandidaten worden er verkiezingen gehouden.  
  
Assalamoe Alaikoem  
   
Mohamed el Issati   
Namens de MR IKRA  
 
Vrijdaggebed   
 
Zondag 27 oktober zal de wintertijd ingaan 
en vrijdag (1 november) willen wij starten 
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.    
   
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 mogen deelnemen aan het vrijdaggebed.    
Kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen mee bidden met een ouder/verzorger als 
begeleider. Alle ouders die mee willen bidden, zijn ook van harte welkom!    
Het vrijdaggebed vindt plaats in het speellokaal van 12:15 tot uiterlijk 12:45 uur.     
 
Adhan wedstrijd 
 
Op vrijdag 11 oktober was het eindelijk 
zover. De jaarlijkse adhaan wedstrijd voor 
de jongens heeft toen plaatsgevonden. Zij 
hebben daar heel hard voor geoefend, 
waardoor wij weer hebben kunnen genieten 
van de mooie stemmen van onze prachtige 
kinderen ma sha Allah. In sha Allah heeft een ieder veel hasanat ontvangen 
hiervoor. Alhoewel de kinderen in onze ogen allemaal winnaars zijn, is er bij een 
wedstrijd altijd één winnaar. Na een spannende strijd, waarbij de jury het heel erg 
moeilijk had, was de uitslag als volgt: 
- op de 3e plaats Hamza Gültekin; 
- op de 2e plaats Abul Jalil Bin Bakou; 
-  en op de 1e plaats Abdul Karim Hassan. 
Om het te vieren hebben zij een cadeau gekregen en ook de andere deelnemers.  
Wij zijn zeer trots op hen allemaal en we danken Allah swt voor deze mooie dag. 
Deze adhaan wedstrijd is mede mogelijk gemaakt door: de juryleden, meester 
Hassan, imam Si Dries, meester Mustapha en juf Kimberly. We bedanken hen 
voor hun inzet, moge Allah swt hen belonen hiervoor. Wij danken ook de ouders 
voor hun aanwezigheid en iedereen die niet is opgenoemd maar wel een bijdrage 
hebben geleverd aan deze wedstrijd. 
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.... dat juf Ahlam en juf Chaimae in de maand 
september juf Nadia en juf Siham hebben 
vervangen tijdens hun zwangerschapsverlof?  
 
.... dat de kinderen van groep 3A de volgende 
letters al hebben geleerd: i, k, m en s?  
 
.... dat groep 3A een klassenvriendenboek 
heeft?  
 
…Maryama van groep 3B nog mooier dan de 
juf kan schrijven?  
 
…Ahmed van groep 3B erg goed zijn best doet 
om zijn eten helemaal op te eten?  
 
…Yigit van groep 3B een leerzame traktatie 
had uitgedeeld op een vrijdag?  
 
…. de groepen 3 al heel veel letters hebben 
geleerd en daarmee allemaal woorden kunnen 
lezen? De juffen zijn erg trots!  
 
…. Amin uit groep 4A "pupil van de week" is op 
zijn voetbalclub en ook nog eens in de krant 
staat? Wij zijn trots op onze 
gedreven Amin. Ma sha Allah!  
 
…. groep 4A een eigen klassenboek heeft 
waarin alle leerlingen iets in mogen schrijven?  
 
.... Abdulgadir uit groep 4B zijn A-diploma heeft 
gehaald?  
 
…. Ez Aldin uit groep 5A zijn A-diploma heeft 
behaald?  
 
…. groep 5A heel hard oefent met klokkijken?  
 
…. groep 5B hard aan het oefenen is om een 
tafeldiploma te behalen?  
 
…. groep 5B een overheerlijke fruitsalade heeft 
gemaakt?  
 
…. de groepen 5 hun eerste huiswerk super 
goed hebben gemaakt? Ma sha Allah! 
 
.... Rayan uit groep 6A zijn B-diploma heeft 
behaald?  
 
…. Ruun uit groep 6A eindelijk klaar is met 
verhuizen?  
 
…. de moeder van Jounayda op Hadj is 
gegaan? Ma sha Allah.  
 
.... Israe uit 6B haar werkstuk gaat houden 
over Turkije?  
 
.... groep 6B een challenge aangaat met wie 
het langst kan springtouwen of zonder 
touw het langst kan blijven springen? We zitten 
nu nog op 2 minuten.   
 
.... groep 6B spijsverteringskanaal weet te 
beschrijven? Vraag het thuis maar na.  
 
.... groep 6B sura Al-Adiyaat leert?   
 
…. Salma uit groep 6C een broertje heeft 
gekregen en hij Youssef heet?  
 
…. Hajar uit groep 6C heel goed kan 
voetballen en vaak scoort?  
 
…. Kassem uit groep 6C heel flink is geweest 
bij de kaakchirurg?  
 
.... groep 7A is begonnen aan de 
boekenbeurt?  
 
…. Hiba uit groep 7A al heel goed Engels kan 
praten? That’s great!   
 
.... Abdul Jalil uit groep 7A veel raadsels kent?  
 
…. Amane uit groep 7A een stamboom 
kan maken van haar familie?   

Waterput 
 
Schoon drinkwater is van levensbelang 
voor ieder mens. Hier in Nederland draaien 
we de kraan open en hebben we schoon 
en helder drinkwater el hamdoulillah. Dit 
lijkt vanzelfsprekend, maar dit is niet voor 
iedereen het geval. Er zijn genoeg mensen 
op aarde die geen schoon drinkwater 
hebben. Allah swt wil dat we elkaar helpen. Het personeel van de Ikra heeft 
daarom het initiatief genomen om voor deze mensen waterputten te laten 
bouwen. Er is gekozen om één waterput in Ghana te laten bouwen en twee in 
Pakistan. El hamdoullilah is de waterput in Ghana klaar en is er zelfs een officiële 
opening geweest met de dorpsbewoners. Zij waren verheugd en zullen in sha 
Allah veel douaa voor ons doen. De waterput draagt de naam ‘Ikra Dordrecht’ en 
zal aan ongeveer 600 mensen van schoon, helder en koud water voorzien. We 
danken Allah swt dat hij ons in staat heeft gesteld om zoiets te kunnen doen en 
we zijn trots dat de Ikra onderdeel is van zo’n grote zegening. Voor een ieder die 
een bijdrage heeft geleverd om de putten te laten bouwen, vragen we Allah swt 
om de wensen te laten uitkomen. We vragen Allah swt dat iedere druppel water 
uit de waterput die gedronken wordt, ons zeer veel zegeningen zal brengen.  
 
 
 
 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Belangrijke dagen in de komende maanden 

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober Alle leerlingen zijn vrij 
Studiedag 20 november  Alle leerlingen zijn vrij  
Rapport 1 25 november t/m 29 november  

 

Vervolg wist-u-dat… 
 
.... Abdigani uit groep 7A heel gemotiveerd 
is? Ma Sha Allah.  
 
.... Nisa uit groep 7A heel mooi kan tekenen?  
 
…. Mahmoud uit groep 7B een broertje heeft 
gekregen? Gefeliciteerd!   
 
…. Illias uit groep 7B heel goed is in moppen 
vertellen? Hij is de moppentapper van de klas. 
 
…. dat Hieba uit groep 7B op kickboks zit?   
 
…. Rayan A. heel goed kan voetballen? 
 
…. Sabah uit groep 8A een broertje heeft 
gekregen? Gefeliciteerd familie Alkbrsli!  
 
…. Maissa uit groep 8A haar gele band met 
karate heeft behaald? Ma sha Allah, ga zo 
door meid! 
 
…. de leerlingen van groep 8A alle 
leerkrachten op ‘de dag van de leraar’ hebben 
verrast met een roosje?  
 
…. groep 8A in ‘de week van de pauzehap’ 
extra gezond gaat nuttigen?  
 
 
…. de leerlingen van de groepen 8 zullen 
beginnen met het afleggen van 
schoolbezoeken?   
 
.... de leerlingen van de groepen 8 erg hun 
best doen om een goed advies te behalen? 
Moge Allah swt hen helpen!  
 
.... Mucteba uit groep 8B een hele goede 
werkhouding heeft? Ma sha Allah.  
 
…. Sabri uit groep 8B erg behulpzaam 
is? Ma sha Allah.  
 
…. Eslem en Dilara uit groep 8B ervoor 
zorgen dat de klas netjes is? Ma sha Allah.  

Leerlingenraad 
 
Waar staat de leerlingenraad voor? 
Dit schooljaar gaat de 
leerlingenraad weer actief aan de 
slag.  
 
De leerlingenraad heeft als doel om: 
- de betrokkenheid van de 
leerlingen te vergroten; 
- de verantwoordelijkheid voor 
schoolse zaken te bevorderen; 
- aan te geven dat leerlingen een 
eigen stem hebben binnen de 
school, zodat ze weten dat ze 
meetellen; 
- de leerlingen spelenderwijs kennis 
te laten maken met democratische 
beginselen; 
- het bevorderen van actief 
burgerschap. 
 

We zullen u in de komende 
nieuwsbrieven op de hoogte houden 
van de verdere ontwikkelingen en 
activiteiten van de leerlingenraad. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Meryem Suzen 
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