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6 Rabi ‘al-Awwal 1443 H 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 

 
 De Kinderboekenweek 2021 

 Rots & Water training 

 Doe ff gezond 

 Nieuwe personeelsleden 

Wist-u-dat… 
 
....Safouan uit groep 1a een zusje heeft 
gekregen? Hidaya. Ma sha Allah!  
 

....dat de kinderen uit groep 1a heel goed de 
letter ‘d’ kunnen herkennen?  
 

.…dat groep 1a met een nieuwe thema is 
begonnen? Thema herfst.  
 

….dat Ayman uit groep 1a ook een zusje heeft 
gekregen? Ma sha Allah!  
 

….Ayub uit groep 1b al heel goed kan tellen?  
 

….Mustafa uit groep 1b al goed de getallen  
1 t/m 20 kan schrijven?  
 

....Faez uit groep 1b ook heel goed de getallen 
1 t/m 20 kan schrijven, maar dan van rechts 
naar links zoals in het Arabisch?  
 

.... groep 2b gaat beginnen met het thema 
herfst?  
 

…. groep 2b een nieuwe leerling heeft? 
Welkom Abdullah!  
 

…. Nisa en Meva uit groep 2b beste 
vriendinnen zijn?   
 

…. meester Alper iedere vrijdag assisteert in 
groep 2b?  
 

….Adam uit groep 4b een zusje heeft 
gekregen? 
 

….Israa uit groep 4b een hamster heeft 
en Sumayyah een kat?  
 

….Sama uit groep 4b heel goed kan rekenen 
met geld?  
 

….we in groep 4b heel veel aan het oefenen 
zijn met luchtwoorden, omdat dit een lastige 
regel is om toe te passen?  
 

….groep 4b altijd heel veel zin heeft in de 
maandag, omdat ze dan zwemles hebben?  
 

….groep 5a een nieuwe leerling in de klas 
heeft? Ze heet Aya, welkom lieve Aya!  
 

 .…Hudayfa zijn tafeldiploma op tempo heeft 
behaald? Gefeliciteerd Hudayfa!  
 

….in groep 5a een advocaat, een dokter en 
een politieagent komen voorlezen? Dat 
allemaal in het kader van de 
Kinderboekenweek.   
 

.... Miraaj uit groep 5b op alle drie de 
onderdelen van de rekentoets 100% heeft 
gescoord?   
 

….groep 5b in de week van het pesten een 
lieveheersbeestje heeft geknutseld?  
 

....Yaser en Anouar uit groep 5b op de 
onderdelen spelling en grammatica 100% 
hebben gescoord? 
 

….groep 6a verschillende objecten verzameld 
zoals schelpen, stenen, postzegels 
en pokémonkaarten?  
 

….Omer uit groep 6a gek is op dieren?  
 

De Kinderboekenweek 2021 
 
De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van 'Worden 
wat je wil' waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die 
ze willen en alvast kunnen dromen over later. De Kinder-
boekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor 
kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk 
kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. De 
Kinderboekenweek vindt plaats van 6 tot en met 17 oktober. 
Bette Westera schrijft het Kinderboekenweekgeschenk voor 
de 67ste Kinderboekenweek en Mark Janssen maakt het Prentenboek van de 
Kinderboekenweek. 
Ook dit jaar heeft Bibliotheek Aanzet een speciaal Kinder-boekenweek 
programma samengesteld. Ze maken er weer een feestelijke week van! Samen 
met de Kunstbus is er een superleuk kunstzinnig programma ontwikkeld voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar. Wat ze precies gaan doen is nog een verrassing, maar 
reken maar dat je met een kunstwerk en vieze vingers naar huis gaat. Deelname 
is gratis en aanmelden niet nodig.  
 
Rots & Water training  
 
Rots en Water is een weerbaarheidstraining voor 
kinderen en jongeren. Rots staat voor kracht en 
onverzettelijkheid, is naar binnen gericht en betekent 
niks aantrekken van de ander: weten waar je voor 
staat en dat ook doen. Water staat voor vriendschap, 
respect en communicatie, is naar buiten gericht en betekent samenwerken met 
andere mensen: soepel in de stroom van het leven meegaan. Deze training heeft 
een breed pedagogisch perspectief, die samen gaat met de ontwikkeling van 
positieve mentale en sociale vaardigheden. Na de herfstvakantie ga ik, juf Namia 
(rots en water trainer), in de bovenbouw starten met de training voor kinderen van 
10 t/m 12 jaar. In de 20 cursuslessen (die na 
schooltijd gegeven zullen worden) leren kinderen met behulp van veel fysieke 
oefeningen, mentale en sociale vaardigheden hun weerbaarheid, maar ook 
zelfvertrouwen en assertiviteit vergroten. De cursus is vooral geschikt voor 
kinderen die nog niet zo stevig in hun schoenen staan. Volgend jaar zal de 
middenbouw aan de beurt komen, in sha Allah.  
 
Doe ff gezond 
 
Misschien heeft u het al gehoord? Onze school doet mee aan het 
project Doe ff Gezond! Dat is een project van de GGD Zuid-
Holland Zuid, in opdracht van de gemeente. Wilt u meer weten, kijk 
dan op www.doeffgezond.nl. Het team van Doe ff Gezond gaat ons 
helpen om met elkaar te werken aan een gezonde leefstijl. Wij 
vinden dit belangrijk, omdat een gezonde leefstijl bijdraagt aan een 
betere concentratie en dus aan beter kunnen leren en werken.  

Daarom starten we vanaf 6 oktober met gezond bewegen van en naar school. Wij 
vragen u uw kind zoveel mogelijk lopend of per fiets naar school te brengen of te 
laten gaan. Zo maken we gezamenlijk de schoolomgeving beweegvriendelijk en 
het verhoogt de veiligheid van uw kind, doordat er minder of geen auto’s bij het 
schoolplein staan. Door de vele auto’s kan de situatie voor kinderen nogal 
onoverzichtelijk zijn. Dit willen we graag voorkomen. Wij hopen op uw 
medewerking. Natuurlijk geven wij als juffen en meesters het goede voorbeeld, 
indien mogelijk. Daarnaast zullen we ook onder schooltijd meer aandacht 
besteden aan bewegen door middel van beweegtussendoortjes of bewegend 
leren. Heeft u nog vragen of behoefte aan meer ideeën, dan kunt u terecht bij de 
leerkracht van uw kind.  
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….we in groep 6a extra de nadruk leggen op 
omgangsregels?  
 

….alle kinderen in groep 6a een dikke 
voldoende hebben behaald voor de toets 
Engels?  
 

....Nisrine uit groep 6b heel erg van kauwgom 
houdt? Zelfs zo veel dat ze het vergeet weg te 
gooien, wanneer zij op school komt.   
 

....Buthayna en Setayesh uit 6b door de BSO 
worden opgehaald van school?  
 

….Maryama groep 5 heeft overgeslagen en 
gelijk bij ons in groep 6b is gekomen? 
Ma sha Allah!  
 

….Ecrin uit groep 6b een hele mooie nieuwe 
bril draagt?  
 

…. Khadidja uit groep 7a Engelstalige boeken 
leest? Ze is een echte boekenwurm!  
 

…. Orhan en Nisrine uit groep 7a elkaar 
stimuleren met het maken van hun 
huiswerk? Dit doen ze vaak online of 
telefonisch samen.   
 

…. Fotoun uit groep 7a heel behulpzaam is?  
 

…. Hudayfa uit groep 7b alle nieuwe 
spellingcategorieën die wij dit jaar gaan leren 
in groep 7 alvast online heeft opgezocht?   
 

…. Fatima uit groep 7b en de juf hetzelfde 
lievelingsprogramma hebben? Expeditie 
Robinson!  
 

…. Zayd uit groep 7b een goede werkhouding 
heeft?   
 

…. Tugce uit groep 7b heel behulpzaam is?   
 

….de kinderen uit 8a prachtige schalen 
hebben gemaakt van klei?   
 

….Necip uit 8a erg houdt van 
computerspelletjes?  
 

….Esila en Oumnia uit 8a de meester altijd 
helpen met de weekplanning op het bord 
zetten?  
 

….Illias uit 8a erg droge humor heeft? Daar 
houdt de meester wel van.   
 

….Hatice en Ruun uit 8a altijd aan het 
voetballen zijn?   
 

…. Amane en Khairia uit groep 8b een goede 
werkhouding hebben?   
 

…. Beyzanur en Khairia uit groep 8b af en 
toe een heerlijke massage geven aan de 
juf? Wat kunnen zij dat goed zeg!   
 

…. juf Huriye en juf Hatice een hele fijne 
samenwerking hebben? Ma sha Allah!   
 

…. de kinderen uit groep 8b pennenbakjes 
hebben gemaakt van klei?  
 

…. de kinderen uit groep 8c een reisfolder 
hebben gemaakt?  
 

…. de jongens uit groep 8c het liefst elke 
pauze voetballen?  
 

…. Kawthar, Sirine en Safiya uit groep 8c hele 
goede vriendinnen zijn?  
 

…. er elke pauze 3 kinderen op de bank 
mogen zitten en tosti’s mogen maken?  
 

…. we in groep 8c een nieuwe stagiaire 
hebben?   
 
 

 

 
 
 
Nieuwe personeelsleden 
 

 Meester José 
Mijn naam is Jose Verweij (38). Ik ben een aantal jaar geleden gestart met de 
deeltijd Pabo en ben nu bezig met de laatste loodjes van de studie.   
Terwijl ik dat doe, sta ik twee dagen per week (woe/do) voor de klas bij IKRA, 
voor groep 6a. De andere drie dagen werk ik als ondersteuner op een basisschool 
in Rhoon. De twee dagen bij IKRA zijn ontzettend leerzaam. Ik ervaar fijne 
collega's en een klas met leuke kinderen. Op dit moment doe ik mijn werk met 
veel plezier en ik hoop nog lang in het onderwijs te kunnen werken!   
 

 Juf Semra 
Hoi, ik ben Semra. Een geboren en getogen Rotterdammer. Na een bruisende 
expat leven van 8 jaar in de Verenigde Arabische Emiraten zijn wij als gezin weer 
terug in Nederland. Ik heb twee zoontjes van 3 en 6 jaar oud. Na mijn opleiding 
pedagogische wetenschappen aan de universiteit van Leiden, ben ik vaak actief 
geweest in het onderwijs. Naast mijn baan hier op de Ikra, werk ik ook op een 
andere basisschool in Rotterdam als ib-er. Werken met kinderen in het onderwijs 
is mijn passie en doe dit werk dan ook elke dag met heel veel plezier.  
 

 Juf Ebru 
Mijn naam is Ebru Sert en ik werk sinds dit schooljaar op de Ikra. Ik geef les aan 
de leukste klas van de school, namelijk groep 4a! Ik heb eerder gewerkt op de 
Noen in Rotterdam. Het werken op een islamitische school is mij dus niet 
onbekend. Ik kijk uit naar een leuke samenwerking met zowel de leerlingen, 
ouders als collega’s. 
 
Volg ons op: 
 

Islamitische Basischool Ikra             ikra.school  
 
 
 

                      Belangrijke dagen in de komende maanden 

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021 Alle leerlingen zijn vrij 

Studiedag 26 november 2021 Alle leerlingen zijn vrij 

 


