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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 

 
 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten  

 Informatieavond 

 Anti-pestcoördinatoren en gedragsspecialisten 

 Doe ff gezond!  

 Kinderboekenweek ‘Reis mee!’ 
 

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 binnen drie tellen achter hun stoel 
kunnen staan? Ma sha’Allah wat knap van ze! 
 

….Shaimah en Safira al tot 20 kunnen tellen? 
 

….groep 1A heel veel zin heeft in het nieuwe 
schooljaar? 
 

….groep 1B de maandag erg leuk vindt? Dan 
zijn meester Mustapha en meester Thomas er!  
 

….groep 1B een hele stille rij kan maken op de 
gang? 
 

….Zeynep A. uit groep 1B heel erg goed kan 
puzzelen? 
 

….Tuana en Hala heel goed kunnen puzzelen? 
 

….Bilal, Emirhan en Emir Asaf heel goed 
kunnen kleuren? 
 

….groep 1/2C maandag en donderdag 
gymmen? 
 

….Romaysa en Nour Imane de juffrouw heel 
goed helpen? 
 

…. Sama, Majd, Nael, Talya en Nisa dit 
schooljaar zijn gestart bij ons op de Ikra? 
 

…. Yusra, Isra, Muhanad en Yaasmiin goed 
kunnen puzzelen? 
 

…. wij 23 september starten met het thema 
‘nieuw schooljaar’? 
 

... de kinderen in groep 2B heel goed torens 
kunnen bouwen? 
 

... groep 2B de hele week een boek heeft 
gelezen over een krokodil die niet van water 
hield? 
 

... deze krokodil eigenlijk geen krokodil was? 
 

.... dat juf Ahlam en juf Chaimae in de maand 
september juf Nadia en juf Siham 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?  
 

….groep 3B al 2 letters heeft geleerd? 
 

….er al veel kinderen van groep 3B kunnen 
lezen?  
 

…. groep 4A een nieuwe stagiaire heeft? Haar 
naam is Meryem en we heten haar heel erg 
welkom! 
 

….ook Zinedine een zon-rekenaar is? Hard 
werken heeft geloond. Ga zo door Zinedine! 
 

….Noah en Salma uit groep 4B nieuwe 
leerlingen zijn? 
 

….er al 6 leerlingen uit groep 4B een A, B 
en/of C diploma hebben behaald?          
Ma sha’Allah! 

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Mijn naam is Conny Koppelaar en vanuit Leerplicht 
en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) ben ik 
contactpersoon van de IBS Ikra. De eerste 
schooldag heb ik contact opgenomen met de 
school om te vragen of alle leerlingen aanwezig 
waren. Helaas was het aantal afwezige leerlingen 
erg hoog.  
 
In het belang van uw kind vraag ik uw aandacht voor het volgende: op tijd komen 
en het aanvragen van extra verlof. 
 
Te laat komen 
Ouders zijn, totdat hun kinderen 12 jaar worden, geheel verantwoordelijk voor het 
op tijd komen van hun kinderen. Te laat komen wordt gezien als ongeoorloofd 
verzuim. De afspraak met LVS is dat de school een gesprek met ouders voert bij 
6 keer te laat. Bij 9 keer te laat moet de school dit melden bij LVS. 
  
Verlof 
De Onderwijsinspectie controleert of scholen op juiste wijze omgaan met 
verlofaanvragen. Als dit niet het geval is kan de Onderwijsinspectie de school een 
boete opleggen. 
  
Een aanvraag moet minstens zes weken van tevoren schriftelijk worden 
ingediend. De directeur neemt uw verlofaanvragen t/m 10 dagen in behandeling. 

Hij moet zich daarbij echter wel houden aan de regels van de Leerplichtwet 
(1969). Alle verlofaanvragen moeten met bewijsmateriaal worden ondersteund. 
 
Zo moet u, als u toestemming vraagt voor extra verlof vanwege de aard van uw 
beroep, aantonen dat u gedurende het hele jaar niet twee weken aaneengesloten 
op vakantie kunt met uw gezin. 
 
De directeur moet u om bewijsstukken vragen als uw kind of een ander gezinslid 
ziek wordt tijdens de vakantie en daardoor later terug is op school.  
 
Een verlofaanvraag kan worden gedaan als er sprake is van gewichtige 
omstandigheden. Om een idee te geven van wat met gewichtige omstandigheden 
wordt bedoeld, staat hieronder een aantal voorbeelden:  
- Ernstige levensbedreigende ziekte zonder kans op herstel of overlijden van              
bloed- of aanverwanten.  
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten.  
- 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (ambts-/huwelijks-)jubileum van bloed- of      
aanverwanten.  
- Verhuizing van het gezin. 
 
Komend schooljaar adviseer ik de directeur over de verzoeken die hij ontvangt 
voor extra verlof. Via onze website https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-
thema/hero-jeugd-onderwijs/formulieren-en-protocollen  kunt u onze folder "extra 
verlof/vrijstelling geregeld schoolbezoek" lezen. 
  
Vriendelijke groet, 
  
Conny Koppelaar (Consulent Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten) 
 
 

http://www.ikra.nl/
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/hero-jeugd-onderwijs/formulieren-en-protocollen
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/hero-jeugd-onderwijs/formulieren-en-protocollen
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….Hanoon alle tafels uit haar hoofd kent? 
 

….een nieuwe stagiaire is op woe, do en vr? 
Welkom juf Siley! 
 

….groep 5B de tafels tot 10 goed aan het 
oefenen is? We zijn zelfs ook bezig met het 
automatiseren van de tafels tot 10! 
 

….tijdens het eten en drinken een leerling een 
boek voorleest aan de klas? Dit is heel gezellig 
en spannend! 
 

….we in groep 5 voor het eerst toetsen krijgen 
voor de zaakvakken? In sha’Allah gaan we 
allemaal ons best doen! 
 

.... groep 6A dit jaar maar 21 leerlingen heeft? 
 

.... groep 6A begonnen is met surah At-
Takathur? 
 

…. groep 6A zich heel snel kan omkleden bij 
de gym? 
 

…. groep 6A begonnen is met het thema 
pronkstukken bij Taal? 
 

.... wij twee nieuwe leerlingen in groep 6B 
hebben mogen verwelkomen? Welkom 
Salmaan en Bilal. Veel succes op de Ikra. 
 

.... Rukiyye uit 6B heel goed Engels kan 
praten? Hele gesprekken voert ze met de 
meester.  
 

.... Sara Ali heel goed haar best doet in de 
klas?  
 

.... Khadija A. uit 6B een geweldige 
werkhouding heeft in de klas?  
 

.... Imane uit 6B altijd heel snel met haar taken 
start na de uitleg van de meester?  
 

.... dat veel kinderen in 6B aan sport doen? 
Karate, zwemmen, paardrijden, kickboksen 
enz.  
 

....Ridwan uit 6B op 11/9 een dagje heeft 
gevast? Ma sha’Allah Ridwan! 
 

....dat 6B tijdens stil lezen ook echt goed en stil 
leest? 
 

....er twee leerlingen in groep 6C op hadj zijn 
gegaan? Ma sha’Allah! 
 

….groep 6C heel lief zijn voor elkaar? 
 

….twee Yasins, twee Ayoubs, twee Amana’s 
zijn? 
 

.... Ahmed uit groep 7A een zusje heeft 
gekregen in de zomervakantie? 
 

.... Nadin uit groep 7A humoristisch is? 
 

....Sara uit groep 7A op taekwondo gaat? 
 

.... Inshaal uit groep 7A een heel net 
handschrift heeft? 
 

.... Mohamud uit groep 7A heel behulpzaam 
is? 
 

.... Rauf uit groep 7B een broertje heeft 
gekregen? Gefeliciteerd lieve Rauf!  
 

.... Hamza en Usama uit groep 7B heel goed 
kunnen tekenen? Kanjers!  
 

.... het lievelingsvak van groep 7B 
geschiedenis is? 
 

....Nabila uit groep 8A een uitstekende 
werkhouding heeft? 
 

....Amin uit groep 8A het gebed leidt voor de 
groep? Ma sha’Allah moge Allah hem leiden!  
 

…. de leerlingen van groep 8B het huiswerk 
heel serieus nemen en maken? Ma sha’Allah 
 

…. Fatih en Faouzi van groep 8B hun 
weektaak op woensdag al af krijgen? 
 

…. Sara A. uit groep 8B heel erg creatief is? 
 

…. Abdulaziz uit groep 8B heel goed kan 
uitleggen hoe je breuken moet 
vermenigvuldigen? 
 

…. Sara M. uit groep 8B al heel veel landen 
heeft bezocht? 

 

Informatieavond  
Zoals vorige week via Social Schools is aangekondigd, zal vanavond de 
informatieavond plaats vinden. De avond bestaat uit twee gedeeltes, het eerste 
gedeelte betreft algemene informatie en het tweede deel wordt u in de klas van 
uw kind verwacht. Daar krijgt u informatie over wat de kinderen het hele 
schooljaar krijgen aangeboden. We rekenen op uw komst. 
 
Om 19:00 uur zal de avond van start gaan tot uiterlijk 20:20 uur. Het programma 
zal er als volgt uitzien:  
- 18:45 uur inloop; 
- 19:00 - 19:15 uur algemene informatie;  
- 19:20 - 19:50 uur informatie in de klas van uw kind;  
- 19:55 -20:25 uur informatie in de klas van uw kind (2e ronde). 
 
Anti-pestcoördinatoren en gedragsspecialisten 
Met ingang van 2017 zijn scholen verplicht om Anti-pestcoördinatoren (APC) aan 
te stellen. Hiervoor zijn een paar collega’s opgeleid tot APC-ers. Graag willen we 
ze hierbij aan u voorstellen:  
- Nadia Pellis (onderbouw)  
- Nadia Haddach (middenbouw)  
- Hayat Salmi (bovenbouw) 
Deze collega’s vormen samen met de gedragsspecialisten de werkgroep SEO. 
Onze gedragsspecialisten zijn Mirela Iriskic en Redwane Bouttaouane. Deze 
werkgroep heeft als taak om de pestgevallen in kaart te brengen en de 
leerkrachten te begeleiden bij pestgevallen in de klas. 

 
Doe ff gezond! 
Graag willen wij u weer herinneren aan ons gezond 
voedingsbeleid. In de ochtendpauze wordt een fruit- en 
groentebeleid gehanteerd. 
Tijdens de lunchpauze zien wij bij voorkeur volkorenbrood 
of bruinbrood besmeerd met gezond beleg.  

Als drinken staan wij alleen dranken zonder toegevoegde suikers toe. Voor de 
traktaties op de vrijdagen geldt ook dat er alleen gezonde traktaties geaccepteerd 
worden. Wilt u het hele voedingsbeleid nalezen? Kijk dan op www.ikra.nl.  
  
Helaas zien we weer ongezonde pauzehappen en ongezonde dranken tijdens de 
pauzes. Dit zal door de groepsleerkracht genoteerd worden, na 3x zal deze 
een gesprek met u hierover aangaan. 
  
In de week van 16 t/m 20 september zal er extra aandacht zijn voor een gezonde 
leefstijl. Het thema voor dit schooljaar wordt het thema “Groente en fruit”.  De 
leerlingen krijgen meer informatie over dit onderwerp d.m.v. lessen en 
opdrachten. We hopen dat u ons helpt om uw kind bewust te 
maken over het belang van een gezonde leefstijl.  
  
Werkgroep Doe ff gezond  
 
Kinderboekenweek ‘Reis mee!’  
Op 2 oktober start de Kinderboekenweek van 2019. Tijdens 
de Kinderboekenweek staan wij altijd extra stil bij het belang 
van (voor)lezen op school, maar ook thuis. Door veel (voor) 
te lezen leren de kinderen veel nieuwe woorden, maar ook 
hoe een goede zin is opgebouwd. Dit alles is goed voor de 
taalontwikkeling.  
Het thema van de aankomende Kinderboekenweek is ‘Reis mee!’, hierbij zullen 
we met de kinderen boeken (voor)lezen over verschillende vervoersmiddelen en 
bijzondere reizen. Ook zullen wij de 
Kinderboekenweek koppelen aan onze identiteit.  
Wij hopen dat u thuis ook lekker gaat of blijft lezen 
met de kinderen. Veel leesplezier!  
 

 Belangrijke dagen in de komende maanden 

1ste studiedag  maandag 14 oktober Alle leerlingen zijn vrij! 

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober Alle leerlingen zijn vrij! 

 

http://www.ikra.nl/

