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Wist-u-dat… 
 

…. onze website vernieuwd is? Kijk op 
www.ikra.nl en laat ons weten wat u 
ervan vindt. 
 

 
 

Wist-u-dat… 
 

…. de  schoolgids van dit schooljaar op 
de website te vinden is?  
https://mobilecms.blob.core.windows.ne
t/appfiles/app_2209/File/Schoolgids_IB
S_IKRA__2022-2023_DEF.pdf 
 
…. alle klaslokalen een airco hebben 
waardoor het klimaat op school heel erg 
aangenaam is?  
 

 
 
…. Sipor bezig is met de oprichting van een 
nieuwe islamitische basisschool in de wijk 
Prins Alexander te Rotterdam? 
 
….  groep 1a 26 kinderen heeft in de klas?  
 
….   dat groep 1a 4 kinderen in de klas heeft 
met de naam Ahmed?   
 
…. groep 1a een nieuwe letter heeft 
geleerd? De letter 'd'.  
 
…. dat groep 1a heel gezellig kan samen 
spelen? Ma sha Allah  
 
…. Ayub uit groep 2a mooi kan tekenen?  
 
…. wij dit schooljaar zijn gestart met thema 
nieuw schooljaar?  
 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

• Nieuwe godsdienstmethode 

• Plusklas 

• Sportdag 

• Nieuwe OC-leden gezocht! 

• Verkeersregelaars gezocht! 
 
Nieuwe godsdienstmethode 
 
Dit schooljaar krijgen alle SIPOR-scholen een nieuwe godsdienstmethode. De 
methode ‘Worden wie je bent’ is een complete godsdienstmethode voor het 
basisonderwijs van groep 1 tot en met groep 8. Met ‘Worden wie je bent’ beogen 
wij een bijdrage te leveren aan de godsdienstige, culturele en maatschappelijke 
vorming van het moslimkind. De methode omvat lessen die moslimkinderen op 
Nederlandse basisscholen in staat stellen kennis en inzicht te verwerven over de 
islam. Het is hierbij van belang dat de leerlingen een duidelijk godsbesef 
ontwikkelen. Om Allah te gedenken, te dienen, dankbaar te zijn en voornamelijk 
om van Hem te houden, is het belangrijk om Hem goed te leren kennen. Allah 
heeft profeten en boeken gestuurd. Deze profeten dienen als voorbeeld voor de 
mensheid, zowel in Tawḥîd, de eenheid in geloofsaanbidding, als in aglâq, de 
islamitische gedragsregels.  
 
De lessen van ‘Worden wie je bent’ van groep 1 tot en met groep 
8 hebben een pedagogische boodschap waarin kinderen wordt 
aangeleerd een goed zelfbeeld te ontwikkelen en te leren om op 
rechtvaardige wijze om te gaan met hun omgeving. Omdat de 
leerlingen in een multireligieuze omgeving leven, wordt er in de lessen ook zo veel 
mogelijk aandacht besteed aan ‘de andersdenkenden’ in de omgeving.  
 
De hoofdonderwerpen van de groepen zien er als volgt uit:  
Groep 1 en 2 :‘Islam leren met plezier’: Basisinformatie over de vijf zuilen van de 
islâm, de zes geloofsprincipes, aglâq-regels en het aanleren van enkele soera en 
ad‘iyya.  
Groep 3 :‘Op pad met de profeten’: Het op sociaal en emotioneel gebied 
voorbereiden van de leerlingen op de samenleving aan de hand van 
profetenverhalen.  
Groep 4 :‘Ik ben een moslim’: Introductie van de zes geloofsprincipes en de vijf 
zuilen.  
Groep 5 : ‘Het kompas van mijn leven’: Verdieping in de zes geloofsprincipes en 
de vijf zuilen.  
Groep 6 : ‘Op weg met de profeet Moeḥammad (s.a.s.)’: Aan de hand van 
verhalen uit het leven van de profeet Moeḥammad (s.a.s.) leren de leerlingen te 
begrijpen wat de waarde van het leven is.  
Groep 7 : ‘Op zoek naar jezelf': Via verhalen en reflectieopdrachten worden de 
leerlingen zich bewust van hun relatie met Allah, de profeet (s.a.s.), leraren, 
ouders, vrienden, buren en hun omgeving.  
Groep 8 : ‘Bewust op reis’: Het via verhalen, krantenartikelen, liedjes, âyât en 
aḥadîth bewustmaken van het nut van het bestaan en het belang van 
toekomstgericht denken en handelen van leerlingen.  
 
Plusklas  
  
Wij hebben heugelijk nieuws. Al jaren zetten wij ons in 
om ons onderwijs te verbeteren en we zijn nu 
aangekomen bij een volgende stap. Het onderwijs voor 
de leerlingen die wat meer aankunnen, wordt opgezet 
middels een plusklas. De leerlingen die voor de 
plusklas in aanmerking komen worden geselecteerd door de leerkracht en de ib’er. 

http://www.ikra.nl/
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2209/File/Schoolgids_IBS_IKRA__2022-2023_DEF.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2209/File/Schoolgids_IBS_IKRA__2022-2023_DEF.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2209/File/Schoolgids_IBS_IKRA__2022-2023_DEF.pdf
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…. wij in groep 2a de letter d hebben 
geleerd? Wat een moeilijke letter. Hij lijkt zo 
veel op de b en de p.   
 

…. Juwayriyah uit groep 2a dit schooljaar bij 
ons is gestart? Welkom!   
 

…. Talya uit groep 4b mooie vlechten in haar 
haar had?  
 

…. Ahmed Esad uit groep 4b nieuw is op 
onze school? Welkom!  
 

…. Zeynep uit groep 4b heel netjes kan 
knippen?   
 

…. Junaina uit groep 4b een ‘’juffen-
handschrift’’ heeft?  
 

.... Junaid uit groep 5a bijna mag 
afzwemmen voor zijn zwemdiploma A?  
 

…. Aya-Nora nieuw is in groep 5a? Welkom, 
lieve meid!  
 

…. Ilhan uit groep 5a over twee weken mag 
afzwemmen?   
 

…. Walid, Haroun en Majd voor het eerst 
een voetbalwedstrijd spelen aankomende 
zaterdag? Spannend! 
 

.... groep 6a gestart is met het gezamenlijk 
gebed? 
 

…. groep 6a werkt aan Respect voor de 
ander? 
 

….Taleb nieuw is op de Ikra? Welkom in 
groep 6a!  
 

…. Safouane heel flink is geweest bij de 
tandarts? 
 

…. Dina naar de camping is geweest? 
 

…. groep 6b alleen maar Engels praat tijden 
de les Engels?  
 

…. Meeraj, Ahmed en Oudai uit groep 6b 
heel goed zijn in rekenen?  
 

…. Asiya uit groep 6b de koran uit haar 
hoofd kent?  
 

….. Atakan uit groep 6b hafiz wil worden en 
al is begonnen met de studie?  
 

.... de meiden uit groep 7b heel mooi kunnen 
tekenen? 
 

…. Asma Bashir uit groep 7b hafidh is? 
Allahouma Barek.  
 

…. Mirza uit groep 7b ook begonnen is met 
het memoriseren van de Koran?  
 

.... Khadidja uit groep 8a als eerste heeft 
getrakteerd dit schooljaar?  
 

…. Ridwaan uit groep 8a heel erg 
behulpzaam is?  
 

…. de meiden uit groep 8a heel mooi kunnen 
tekenen?  
 

…. en de jongens uit groep 8a heel goed zijn 
in sporten?  
 

De ouders van de desbetreffende leerlingen krijgen t.z.t. een brief met meer 
informatie. De kinderen zullen op de dinsdagmiddag werken aan allerlei projecten 
in kleine groepjes. Aan het eind van ieder project volgt een presentatie aan de 
school en de ouders. Juf Malika zal de plusklas draaien en ze werkt nauw samen 
met juf Elif. We zijn nu nog in de ontwikkel- en opstartfase, maar we hopen na de 
herfstvakantie hiermee te kunnen starten in sha Allah.   
Juf Malika zal proberen om u in elke nieuwsbrief een update te geven van de 
stand van zaken.   
 
Sportdag 
 
Vrijdag 19 september is het zover: De sportdag staat 
op de planning! Op deze mooie en sportieve dag 
gelden de reguliere schooltijden.   
Het is belangrijk dat uw kind(eren) sportief gekleed 
is/zijn. Zo kunnen zij goed deelnemen aan alle activiteiten. Sporten in slippers is 
natuurlijk niet zo handig. Ook krijgt uw kind een flesje water en een appel van de 
school aangeboden. Wij willen Avantage hartelijk bedanken voor deze gulle 
donatie! U bent vrij om uw kind iets extra's te eten mee te geven, zolang dit 
gezond is. Verder hebben we per klas twee hulpouders nodig. Mocht u hulpouder 
willen zijn dan dient u zich aan te melden via de groepsleerkracht van uw kind.  
 
Wij hopen op een sportieve dag.   
 
Nieuwe OC-leden gezocht!    
  
De oudercommissie is op zoek naar nieuwe moeders die er 
met elkaar voor willen zorgen dat de school een prettige 
school is waar onze kinderen met veel plezier naar toe 
gaan. De betrokkenheid van alle ouders is daarom ook 
ontzettend belangrijk en zeer gewenst.    
 
Wat doet de oudercommissie?   
De oudercommissie organiseert in samenwerking met het team allerlei activiteiten 
zoals het Suikerfeest, sportdag, schoolreisjes, enz. Maar ook activiteiten rondom 
Kinderboekenweek, iftar en een aantal andere grotere en kleinere projecten. Voor 
elke activiteit wordt een werkgroep samengesteld uit leden van de OC en een 
aantal teamleden. De werkgroep schakelt hierbij, indien nodig, de klassenouders 
en andere hulpouders in. Op deze manier kunt u ook betrokken zijn bij de 
activiteiten op school. Als lid van de OC verwachten we dat je (bijna wekelijks) 
aanwezig kunt zijn bij de oc vergaderingen, maar ook bij de bijeenkomsten van 
verschillende werkgroepen. Dit is onder, maar ook na schooltijd. Ook organiseer je 
koffieochtenden en bijeenkomsten voor andere ouders.    
Beschik je over de Nederlandse taal, ben je een echte teamspeler en wil je graag 
een steentje bijdragen aan de school waar je kind(eren) op zit(ten)? Meld je dan 
aan bij juf Mirela (leerkracht groep 8a). Ook kunt u een mail sturen naar 
miriskic@sipor.nl  
 
Verkeersregelaars gezocht! 
 
We zijn op zoek naar hulpouders (het liefst vaders) die ’s 
morgens van 8.10 tot 8.30 uur het verkeer zouden willen 
regelen. Heeft u de tijd en wilt u de school hierbij helpen? 
Neem dan contact op met de school en geef uw naam en 
telefoonnummer door. U wordt dan door de directie benaderd. Alvast bedankt. 
 

              Belangrijke dagen in de komende maanden 

Sipor studiedag Woensdag 5 oktober Alle leerlingen zijn vrij 
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