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Volg ons  

 

Islamitische Basischool Ikra  

 

 

  ikra.school  

 

Wist-u-dat… 
 
…. Osman en Omer een tweeling zijn en 
samen in groep 1b zitten? Ze zijn beiden 
even lief ma sha Allah!  
 
…. Sara uit groep 1b een prachtige stem 
heeft. Sara, ik hoor jouw stem heel graag ma 
sha Allah!  
 
…. de kinderen in groep 1b heel lief zijn voor 
elkaar? De juffen zijn heel blij met de klas, 
alhamdou li Allah!  
 
…. Bakr en Mahir uit groep 1/2c hele mooie 
helikopters kunnen maken met Lego?  
 
…. Musab, Youssef en Zakariya uit groep 
1/2c hele mooie tekeningen hebben gemaakt 
van een moskee?  
 
…. Mayar uit groep 1/2c de juf iedere keer 
verrast met netjes opgeruimde tafels? “Juf, 
ogen dicht.. Kijk maar!”   
  
…. groep 2a alle ouders een ramadan 
wenskaart heeft meegeven met dadels?  
 
…. Ibrahim heel goed kan reciteren ma sha 
Allah!  
 
…. we met alle kleuters naar familieparadijs 
in Zwijndrecht zijn geweest?  
 
…. groep 2a hele mooie feestmutsen hebben 
gemaakt voor de iftar?  
 
.... Safouane uit groep 2b hele mooie auto's 
kan tekenen?  

 
…. Lina uit groep 2b grote zus is geworden 
van broertje Adam? Gefeliciteerd!  

 
…. de kinderen uit groep 2b heel blij zijn dat 
ze zijn begonnen met thema Ramadan en 
Familie?  
 
…. de kinderen uit groep 2b in één week al 
heel veel sadaka hebben ingezameld? Ma 
sha Allah!  
 
…. Nourdeen uit groep 2b al heel goed kan 
rekenen? Plus, min, keer, noem het maar op! 
Ma sha Allah.  
 
….  groep 3a al het plankwoord en het 
zingwoord kent uit de methode Staal (groep 
4)?  

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 

 

• Werkgroep Sport 

• Godsdienstlessen onderbouw 

• Verkeer rondom Ikra 

• Oudervragenlijst WMK 

• De voordelen van taqwa 

 
Werkgroep Sport  
Op woensdag 6 april jl. hebben onze kanjers uit de groepen 7 
en 8 meegedaan met schoolvoetbal. Het waren spannende 
wedstrijden. Onze kinderen hebben ondanks het slechte weer 
onze school goed vertegenwoordigd, maar zijn helaas niet 
door naar de finale. We willen onze kanjers, en natuurlijk niet te vergeten de 
begeleiders, van harte bedanken voor hun inzet. Moge Allah (s.w.t) jullie allen 
belonen! Amin.   
 
Werkgroep Sport (juf Jouaria, juf Gulsum, Juf Hacer)  

  
Godsdienstlessen onderbouw  
Zoals u misschien weet hebben de leerlingen uit de 
groepen 1 t/m 3 elke dinsdag godsdienstles. De 
afgelopen weken hebben we het verhaal van een paar 
profeten behandeld. Het leven van de profeten Noeh 
(a.s), Yoenoes (a.s) en Moesa (a.s) zijn middels 
praatplaten, boeken, kleurplaten, liedjes op een 
speelse manier aangeboden. Wellicht is het een idee 
om voor de doorgaande lijn thuis ook hierover met uw 
kind te praten. Begin deze maand zijn we begonnen 

met de heilige maand Ramadan en zullen we de komende weken hier verder op 
inzoomen. Ik wens jullie allen een fijne en gezegende maand Ramadan toe!  
 
Juf Hacer   

 
Verkeer rondom Ikra 

Helaas moeten wij u wederom over het verkeer rondom Ikra informeren. Wij zien 
dat het weer steeds vaker voorkomt dat ouders zich niet aan de regels houden. Zo 
wordt er weer geparkeerd op de Kiss and Ride, kinderen worden levensgevaarlijk 
afgezet midden op de weg en men parkeert op de stoep. Dit alles is niet nodig. Wij 
weten dat het ook goed kan gaan. Zo hebben wij dat mogen ervaren toen er 
afgelopen week 3 toezichthouders van de gemeente om 8.00 uur stonden. Alle 
ouders hebben zich toen voorbeeldig gedragen. Het kan dus wel! Graag willen wij 
u weer attenderen op uw rijgedrag. Rijdt stapvoets, parkeer op de parkeerplaats 
achter het zorgcentrum als u uw kind naar binnen wilt begeleiden en laat uw kind 
alstublieft niet uitstappen midden op de weg. Moge Allah ons allen leiden. Wij 
volwassenen zijn een voorbeeld voor onze kinderen. Laten we ze het goede 
Islamitische voorbeeld geven. Alvast bedankt voor uw medewerking.   
 

Oudersvragenlijst WMK 

Een aantal weken geleden heeft u inloggegevens gekregen om de oudervragenlijst 

in te vullen. Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen hoe uw ervaring met 

onze school is. Wilt u z.s.m. de vragenlijst invullen? Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 

De voordelen van Taqwa 
Het doel van het vasten is om de broodnodige en zeer 
waardevolle Taqwa te verkrijgen. Door het vasten zijn we ons 
meer bewust van Allah, verlangen we ernaar om goede daden 
te verrichten en doen we ons best om weg te blijven van de slechte daden. 
Allah zegt: “O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het 
voorgeschreven was aan degenen vóór jullie, opdat jullie (Allah) zullen 
vrezen.” 2:183 
 

Het werkwoord “Ittaqa” betekent beschermen en behoeden. Al Moettaqi is hij of zij 
die zichzelf beschermt tegen datgene wat hem schade toebrengt. Allah Houdt van 
degenen die Taqwa hebben en het hebben van Taqwa heeft vele voordelen:  
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…. de schakelklas van groep 3 al is gestart?  
 
…. groep 3a een mooie lampion heeft 
gemaakt met juf Oumkeltoum?  
 
….. we een hele gezellig iftarontbijt hebben 
gehad?  
 
…. Manaal uit groep 4A haar C-diploma 
heeft behaald?  
 
…. Ahlam uit groep 4A met schoolzwemmen 
haar A-diploma heeft behaald?  
 
…. Abdulrahman uit groep 4A met 
schoolzwemmen zijn A-diploma heeft 
behaald?  
 
…. Selwa uit groep 4A met schoolzwemmen 
haar B-diploma heeft behaald?  
 

.… Israe, Zakariya. Haroun en Mustafa uit 4b 

hun A-diploma hebben behaald? 

  

…. Sama, Adam, Ibrahim en Zakaria hun B-
diploma hebben behaald?  
 
…. Amir de juf heel goed kan helpen?  
 
…. groep 4b heel erg genoten heeft van het 
iftarontbijt? Bedankt voor al het lekkers lieve 
ouders!  
 
…. Jana uit groep 5a binnenkort een nieuwe 
bril krijgt?  
 
…. Zakaria uit groep 5a AVI-uit is?  
 
…. Eyman uit groep 5a AVI-uit is?  
 
…. Safouane en Maryam onwijs lekkere 
toetjes hebben meegenomen met de iftar?   
 
…. Hafsa E uit groep 5a heel behulpzaam 
is?   
  
 .... wij in groep 5b in totaal €57,20 hebben 

opgehaald voor de sadaqapot?  
 
…. wij in groep 5b aftellen naar 'Ied ul-Fitr?  
 
…. groep 5b heel populair was op de 
iftaravond?   
 
…. groep 5b op 12 mei het Aquaramapark in 
Weizigt gaat bezoeken in sha Allah?  
 
…. wij in groep 5b het politiewoord (17) en 
colawoord (18) hebben geleerd? Kun jij twee 
woorden bedenken bij deze categorieën?    
 

….Sami uit groep 6a een broertje heeft 

gekregen? Nogmaals gefeliciteerd met de 

geboorte van jullie broertje/zoon.  

 

…. groep 6a heel goed kan acteren?  
 
…. Ahmad, Rowda, Zainab, Aaliyah, 
Ruwayda en Nairouz uit groep 6a mee 
hebben gedaan met de koranwedstrijd?   
 
…. groep 6a al heel veel geld heeft 
ingezameld voor een waterput?  
 
…. Aaroosh en Rana hele goede vriendinnen 
zijn?  
 
…. Roumaissae uit groep 6b samen met 
haar broer op tijd een buurman hebben 
gewaarschuwd voor brand op zolder? Echt 
een grote daad en dat in de Ramadan, ma 
sha Allah! Moge Allah jullie rijkelijk belonen.  

• Een dienaar met Taqwa staat dichtbij Allah. 

• Allah blijft hem altijd nabij. 

• Wordt beschermd tegen de bestraffing. 

• Krijgt bij Allah een eretitel en een hoge positie. 

• Zal het Paradijs binnentreden en genieten van haar gunsten. 

• In beide werelden een grote beloning krijgen en blijde boodschappen. 

• Zijn goede daden worden gaarne Geaccepteerd. 

• In staat zijn daden te verbeteren en Allah’s vergeving te krijgen. 

• Hulp tegen zijn vijanden. 

• Zijn zonden worden uitgewist al zijn het er zoveel. 

• Zijn zaken worden Vergemakkelijkt en zijn levensonderhoud wordt 
vermeerderd. 

• Hij, zal hem een weg tonen om uit elke moeilijkheid te komen. En Hij zal 
hem voorzien van bronnen waar hij zich nooit een voorstelling van heeft 
kunnen maken. 

• Beschermt tegen de aanraking van Shaitan en zijn influisteringen. 

• Op de Dag des Oordeels op een veilige plek Verblijven. 

“En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar een) Paradijs ter 
breedte van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de Moettaqoen. 
Degenen die in voor- en tegenspoed uitgeven (op de weg van Allah), en die hun 
woede inhouden en de mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners. En 
degenen die, wanneer zij een verdorvenheid begaan, of zichzelf onrecht aandoen, 
Allah gedenken en Hem om vergeving vragen voor hun zonden, en niemand 
vergeeft de zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij 
(het) weten.” 3:133-135 
Moge Allah onze harten zuiveren en ons voorzien van Taqwa opdat wij het 
paradijs zullen betreden. Vooral in de maand Ramadan waarin het ons door Allah 
heel gemakkelijk wordt gemaakt om het paradijs te verdienen!! 
 
Meester Mustapha 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Belangrijke dagen in de komende maanden 

Meivakantie 
Maandag 25 april t/m 
vrijdag 6 mei 2022 

Alle leerlingen zijn vrij 

Hemelvaart 
Donderdag 26 mei & 
vrijdag 27 mei 2022 

Alle leerlingen zijn  vrij 

  

Vervolg wist-je-datjes 
 
....Aya, Israa, Nadia, Subeyda en Maryama uit 
groep 6b mee hebben gedaan met de 
koranwedstrijd?  
 
….Setayesh en Subeyda echte vriendinnen 
zijn?    
 
…. Riyaan uit groep 7b binnenkort een nieuwe 
bril krijgt?  
 
…. de leerlingen uit groep 7b lootjes hebben 
getrokken voor Eid?  
 
…. Tugce uit groep 7b heel zorgzaam is?   
er 20 leerlingen uit groep 7b mee hebben 
gedaan aan het schoolvoetbaltoernooi?   
 
…. de leerlingen uit groep 7b enorm hebben 
genoten van de iftar?  
 
…. Nisa uit groep 7b AVI-uit is?  

 
…. alle winnaars van de koranwedstrijd in 
groep 7b zitten?  
 
…. groep 8a is gestart met het oefenen voor 
de eindfilm van groep 8?  
 
…. Sowda uit 8a erg mooi kan tekenen?  
 
…. de jongens en meisjes uit 8a hebben 
genoten van schoolvoetbal?   

 
…. de kinderen van groep 8a erg hebben 
genoten van de iftar? Het was heerlijk. 
Bedankt lieve ouders.   
 
….Merve uit 8a heel behulpzaam is?   
 
…. Meyam uit groep 8b een zusje heeft 

gekregen? Gefeliciteerd!   

 

…. groep 8 op 19 en 20 april de eindtoets 

heeft? Moge Allah het voor ze 

vergemakkelijken, amien!  

 

…. groep 8b enorm heeft genoten van de 

iftaravond?   

 

.… bijna alle kinderen uit groep 8b meedoen 

met de Ramadan? Knap hoor!  

 

.… juf Huriye in verwachting is van een 

meisje? Allahoema barek.   

 

…. groep 8 is begonnen met de eindfilm? Na 

de vakantie starten we met de opnames.   

 

…. leerlingen van 8C zelf slijm en zeepjes 
hebben gemaakt.  
 
…. groep 8C begonnen is met de eindfilm en 
In sha Allah wordt het een waar spektakel.  
  


