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9 Safar 1443 AH 
 
 

Volg ons  
Islamitische Basisschool Ikra  
 

 ikra.school  
 
Wist-u-dat… 
 
... wij een instagram account 
hebben? ikra.school heet het. Volg jij ons 
al?   
 
.... wij ook een facebook pagina hebben? 
Islamitische Basisschool Ikra, dat zijn wij!   
  
….  u de schoolgids kunt downloaden via de 
website van de school?  
 
https://mobilecms.blob.core.windows.net/app
files/app_2209/File/Schoolgids_IBS_IKRA__
2021-2022.pdf 
 
.... groep 1a 18 kinderen heeft in de klas?  
 
….in groep 1a 12 meisjes en 6 jongen 
zitten?  
 
…. de kinderen van groep 1a heel goed 
kunnen luisteren. Ma sha Allah!  
 
....Kubra heel netjes binnen de lijntjes kan 
kleuren.  
 
.... Alae heel goed kan puzzelen en Ibrahim 
goed kan bouwen.  
 
…. Firdevs en Halid tweeling zijn en elkaar 
helemaal niet opzoeken in de klas.  
 
….groep 2b is begonnen aan het thema 
nieuw schooljaar?  
 
….de kinderen uit groep 2b de letter d en de 
letter n dit thema leren?  
 
….de kinderen uit groep 2b heel goed zijn in 
het uitvoeren van hun weektaken?  
 
.... we de letters: k, m, s en i al kunnen lezen 
en schrijven in groep 3a.   
 
.... Uneyse en Selimhan 7 jaar zijn 
geworden.  
 
…. de kinderen van groep 3a al een 
letterdictee hebben gehad.  
 
.... wij een grote en gezellige groep 4b zijn 
van 28 kinderen?  
 
…. Adam A uit groep 4b. ieder moment weer 
grote broer kan worden in sha Allah?  
 
…. juf Nassira op maandag en dinsdag les 
geeft aan groep 4b?  
 
…. juf Bahar op woensdag, donderdag en 
vrijdag les geeft aan groep 4b?  
 
…. Iqra en Ilhan uit groep 4b op de eerste 
schooldag een jaar ouder zijn geworden?  
 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

 Gezond voedingsbeleid 

 Meester Mustapha 

 Ikra op zoek naar vrijwilligers 

 Jubileum juf Namia 

 Verkeer rondom de school 
 
 
Gezond voedingsbeleid 
 
Graag willen wij u herinneren aan ons gezond voedingsbeleid. In de ochtendpauze 
wordt een fruit-/groentebeleid gehanteerd. Tijdens de lunchpauze zien wij het liefst 
volkorenbrood of bruin bood met gezond beleg. Wij zien graag dat u uw kind water 
mee naar school geeft als drinken, dranken zonder toegevoegde suikers zijn ook 
toegestaan. Voor de traktaties op de vrijdagen geldt ook dat er alleen gezonde 
traktaties geaccepteerd worden. Wilt u het hele voedingsbeleid nalezen? Kijk dan 
op https://ikra.nl/praktische-informatie/voedingsbeleid-ikra-2020 
  
Werkgroep Doeffgezond  
 

 
 
 
Meester Mustapha 
 
Beste ouders, lieve kinderen, salaamoe alaikoem, 
 
Na een welverdiende vakantie en in sha Allah helemaal uitgerust zijn we met z’n  
allen het nieuwe schooljaar begonnen. Elhamdoullilah, maar wat is het toch 
wonderbaarlijk hoe de jaren elkaar opvolgen. Hoe snel alles gaat. Soms heb je het 
gevoel dat de tijd je voorbijgaat zonder dat je daar enige grip op hebt. Maar als we 
al die mooie gezichten zien van de prachtige kinderen samen met hun gelukkige 
ouders, dan maakt dit alles meteen helemaal goed en danken we Allah voor de 
mooie gunst. De gunst dat we een school zoals Ikra hebben, waar de kinderen 
zich veilig voelen, waar ze het naar hun zin hebben en waar ze gelukkig zijn. Maar 
ook een school waar ze goed onderwijs krijgen, dat waar ze recht op hebben. Dit 
onderwijs wordt gegeven door een eveneens een prachtig team. Een team dat 
bestaat uit zeer ervaren juffen, meesters, onderwijsassistenten en conciërges, 
maar die ook elk jaar wel weer aangevuld wordt met jonge en energieke collega's. 
Zij brengen weer nieuwe dynamiek en sfeer mee, waardoor we ons jong blijven 
voelen. Natuurlijk moeten we de stagiaires niet vergeten die vaak ook gewoon 
vroeger les hebben gehad op Ikra. Dit zijn allemaal zaken waar we zeer trots op 
moeten zijn, waar we Allah dankbaar voor moeten zijn. Allah zegt in de koran 
(14:7): "Indien jullie dankbaar zijn, zal ik het vermeerderen." 
 
Dankbaar is niet zomaar elhamdoullilah zeggen, maar gehoorzaamheid tonen aan 
Allah en goed je best doen om het beste uit de kinderen te halen. Wij danken Allah 
en een ieder die zijn of haar steentje bijdraagt aan onze prachtige school!! 
BaraakAllahoe fiekoem 
 
Meester Mustapha 
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…. Amir uit groep 4b net voor de 
zomervakantie grote broer is geworden, 
ma sha Allah?  
 

... de zus van Miraaj uit groep 5b vorig jaar 
cum laude is afgestudeerd   
 

.... Ahmed uit groep 5b de tafels op een 
creatieve manier weet op te lossen  
 

…. Amira uit groep 5b al heel goed kan 
klokkijken  
 

….groep 6a het vak Engels geweldig vindt?  
 

….groep 6a dit schooljaar hele goede 
voornemens heeft?  
 

….groep 6a dit schooljaar de leukste groep 
wil zijn en we daarvoor heel hard kan 
werken?  
 

….groep 6a ieder week een nieuw 
spreekwoord/uitdrukking leert?  
 

.... juf Sanae met haar oude groep mee is 
naar groep 7a. Zij zal dit jaar fulltime 
aanwezig zijn.  
 

… juf Feyzanur dit schooljaar op de 
dinsdagen en woensdagen aanwezig zal zijn 
in groep 7a. Zij zal dit jaar in sha Allah 
afstuderen. Welkom juf Feyzanur!  
 

.... Bilal, Mustafa en Shuayb niet meer in 
groep 7a zitten. Wij zullen ze erg missen en 
wensen ze succes toe in hun nieuwe 
groep (7b)!  
 

… er in groep 7a twee nieuwe meiden in de 
groep zitten: Sumeyye en Samira. Welkom!  
 

…. Ahmet Esad en Necip uit 8a hele goede 
vrienden zijn? Altijd samen en gezellig.   
 

…. Zinedien uit 8a altijd heel snel klaar is 
met zijn weektaken?  
 

…. Jounayda uit 8a erg behulpzaam is?   
 

…. Sowda uit 8a superlieve briefjes heeft 
gekregen van haar klasgenoten?   
 

…. Ruun uit 8a gek is op lezen? Ga zo door 
meid!   
 

…. Oumnia uit 8a een geweldige 
achterwaartse karatetrap kan geven? 
Ma sha Allah.   
 

…. Ceylin uit 8a altijd lacht. Echt altijd? Ja, 
altijd!   
  
…. Elifnaz uit groep 8b uit eigen initiatief 
aantekeningen maakt en onbekende 
woorden opzoekt? Ma sha Allah.  
 

…. Ayoub en Hajar uit groep 8b later heel 
graag profvoetballers willen worden? 
In sha Allah zal dat lukken. Wij zijn nu al fan 

van jullie😊  
 

…. Sara uit groep 8b erg behulpzaam 
is? Ma sha Allah  
 

…. juf Hatice en juf Huriye heel erg blij zijn, 
omdat ze samen voor de groep staan? En ze 
houden allebei van een opgeruimd lokaal.   
 

… Sumeyye uit groep 8c heeft getourd door 
heel Turkije?  
 

… Eman uit groep 8c heel erg zijn best 
doet?  
 

… we dit schooljaar drie groepen 8 hebben?  
 

Ikra op zoek naar vrijwilligers 
  
Op de Ikra wordt gewerkt met het programma BOUW! Het programma biedt 
leerlingen ondersteuning met lezen en spellen. Vrijwilligers/tutoren begeleiden de 
leerlingen met BOUW!   
Lijkt het u leuk om leerlingen één op één te begeleiden en bent u minimaal 1 dag 
of dagdeel beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar u! U kunt in aanmerking komen 
voor een vrijwilligersvergoeding.  
   
Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen? Voor meer informatie kun contact 
opnemen met hlali@sipor.nl of klugten@sipor.nl  

    
Jubileum juf Namia 

 
Salamoe’alaikoem lieve ouders en kinderen,  
 
Het is ècht waar …ik doe dit werk al 25 jaar! 
Op 6 september 1996 ben ik gestart als leerkracht op de 
Valentijnschool in Rotterdam, waar ik 6 jaar heb gewerkt. 
Vervolgens in het speciaal onderwijs, waar ik 11 jaar heb 
gewerkt. En nu werk ik alweer 8 jaar op de Ikra, Alhamdoulillah!  
 
In de 25 jaar heb ik in het onderwijs vele ontwikkelingen meegemaakt, zowel  
positief als negatief. Ikzelf ben in de 25 jaar ook als leerkracht veranderd. 
In de afgelopen 25 jaren was het elke dag een kunst om naast het lesgeven, 
ook geduldig te blijven, te luisteren, te praten, te bemiddelen, bij te sturen, te 
corrigeren, te incasseren, te accepteren, te relativeren, te diagnosticeren, te 
rapporteren en bovenal te leren van mijn fouten.  
Ik ben Allah dankbaar dat ik dit werk zolang heb mogen doen en ik vraag Allah om 
mij nog vele jaren werkzaam te houden in dit moeilijke en zware vakgebied, waarin  
vele hasanat liggen en ik vraag Allah mij deze hasanat te geven. 
Ik wil een ieder vragen mij te vergeven, mocht ik mijzelf niet volledig hebben 
ingezet voor uw kind of dat ik uw kind een keer verdrietig heb gemaakt.  
Ik vraag u hierbij ook om dua te doen voor mijn kinderen en mijn man, die ik 
weleens op een tweede plaats heb moeten zetten om er te kunnen zijn voor uw 
kind. 
 
Wa salaam, juf Namia     
 
Verkeer rondom de school 
 
We merken dat het heel erg druk is tijdens de haal-en brengmomenten 
van de kinderen. Er worden veel auto’s geparkeerd op de stoep aan de 
overkant van de school, waar het niet mag. Dat zorgt regelmatig voor 
overlast, onveilige situaties en de bewoners klagen hier regelmatig 
over. 
 
Op de kiss & ride plek is het de bedoeling dat u uw kind(eren) mag afzetten en 
vervolgens meteen dient door te rijden. Momenteel zien we dat er wordt 
geparkeerd op deze plekken. Hierbij het vriendelijke verzoek om NIET op deze 
plekken te parkeren. 
Wij verzoeken u met klem rekening te houden met medeweggebruikers. Als u op 
tijd komt, kunt u achterin op de grote parkeerplaats parkeren en rustig uw 
kind(eren) naar school begeleiden. 
In de ochtend is er een inloop van 8.15 tot 8.30 uur. Een goed begin is het halve 
werk, het is daarom extra belangrijk dat de kinderen op tijd in de klas zitten. De 
lessen beginnen om 08.30 uur. We rekenen op uw medewerking en begrip! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Belangrijke dagen in de komende maanden 

Studiedag  
Maandag 4 oktober & 
dinsdag 5 oktober 2021 

Alle leerlingen zijn vrij 

Herfstvakantie 
Maandag 18 oktober t/m 
vrijdag 22 oktober 2021 

Alle leerlingen zijn vrij 
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