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Volg ons  

Islamitische Basischool Ikra  
 

  ikra.school  
 
Wist-u-dat… 
 
…. 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 
 
…. vanaf 1 januari 2022 de Dordtpas alleen 
nog maar te gebruiken is voor de betaling 
van de TSO kosten?  
 
…. dat de kinderen uit groep 1a heel goed 
de letter a kunnen herkennen?  
 
…. dat groep 1a met een nieuwe thema gaat 
beginnen? Thema winter.  
 
…. dat alle kinderen uit groep 1a zelf hun 
ritsen dicht kunnen doen?  
 
…. Aya, Melissa, Besma en Jenna uit groep 
1a heel goed kunnen puzzelen? 
Ma sha Allah!  
 
…. we in groep 1b veel nieuwe leerlingen 
hebben?  
 
Welkom Uwaybah, Alif, Romaysa en 
Miriam.   
 
…. juf Najlaa Corona heeft en in quarantaine 
is? Wij wensen haar shifa toe.   
 
…. Ayub en Mustafa uit groep 1b heel 
behulpzaam zijn in de klas? Ma sha Allah!  
 
…. Eleanor heel goed kan tekenen?   
 
…. Khadija uit groep 2b als allereerste mocht 
grabbelen in de grabbeldoos?  
 
…. Isra uit groep 2b haar eerste sticker heeft 
gekregen en dit erg spannend vond? De juf 
is super trots op haar!   
 
…. Amin uit groep 2b erg mooi kan 
tekenen?  
 
…. Sara H. uit groep 2b In Sha Allah een 
zusje of broertje krijgt? Gefeliciteerd!  
 
…. er 2 nieuwe stagiaires zijn gestart in 
groep 2b? Welkom juf Oumaima en juf 
Youssra!   
 
.... groep 3a is begonnen met voor-koor-door 
lezen? Ma sha Allah!  
 
.... groep 3a afgelopen week kleurwedstrijd 
heeft gehouden?  
 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

• Het vrijdaggebed 

• Absentiemeldingen Social Schools 

• Parkeren rondom de school 

• Boodschap van meester Mustapha 

• Sluiting van de scholen 
 
Het vrijdaggebed 
Het vrijdaggebed is sinds 5 november van start gegaan. Helaas 
moesten we vanwege de aangescherpte maatregelen het vrijdag-
gebed inperken tot de groepen 7 en 8. Op vrijdag 3 december 
hebben de groepen 7 het vrijdaggebed bijgewoond en op vrijdag 
10 december waren de groepen 8 aan de beurt. Dit rouleert elke 
week. Wij vragen alle ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 om 
hier op te letten bij het ophalen van de kinderen. We hopen dat 
de maatregelen snel zullen versoepelen, opdat de groepen 5 en 6 in 
samenhorigheid het gebed ook kunnen bijwonen.   

 

Absentiemeldingen Social Schools  
Gebruikt u de functie absentiemeldingen op uw telefoon via de school app? Via 
de Social Schools app is het mogelijk om uw kind absent te melden. Vanaf nu is 
het ook mogelijk om uw kind weer beter te melden. Nadat u uw kind via de app 
heeft ziekgemeld krijgt u voortaan dagelijks een herinnering zolang de ziekmelding 
openstaat. Een handig geheugensteuntje om uw kind beter te melden! Tevens 
vindt u in de app voortaan direct een overzicht van de openstaande 
absentiemeldingen van uw kind zodra u op 'administratie' klikt.  

 

Heeft u een afspraak in het verschiet gepland staan voor uw kind bij de huisarts, in 
het ziekenhuis of iets dergelijks dan kan u dit op voorhand doorgeven via de 
absentiemeldingen. Door de functie absentiemeldingen te gebruiken, draagt u bij 
aan een overzichtelijk en correct absentie-overzicht van uw kind.   
 

Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van de app dan kunt u contact 
opnemen met de administratie.   
 

Parkeren rondom de school 
Het parkeren rondom de school blijft helaas een veel voorkomend 
probleem. De afgelopen tijd hebben wij u herhaaldelijk hierover bericht. 
We hebben wel degelijk verbetering gezien, maar we zijn er nog niet.  

 

Wat we de laatste tijd veel zien is dat ouders zowel 's morgens als 's middags 
vroeg komen om zich een plaats op de Kiss & Ride te bemachtigen. Hier blijven zij 
staan totdat de school opent of sluit. Wij willen u laten weten dat de Kiss & Ride 
hier niet voor bedoeld is, in de wet staat zelfs dat het verboden is om te parkeren 
op een Kiss & Ride plek. De Kiss & Ride is ALLEEN bedoeld voor het afzetten of 
ophalen van uw kind! In dat laatste geval ALS uw kind al klaarstaat om opgehaald 
te worden. Het is de bedoeling dat de Kiss & Ride continue in beweging blijft.  
 

Ook wordt er op de Spirea aan beide kanten geparkeerd, alvorens er naar een 
parkeerplek op het grote parkeerterrein wordt gekeken. Wij willen u erop 
attenderen dat hier een stilstaan verbod geldt, wat betekent dat de politie u mag 
bekeuren als u hier stilstaat. Ook wordt er bij het zebrapad geparkeerd of precies 
op de hoek van de school, dit zijn voorbeelden van hoe het NIET zou moeten. Wij 
geven elkaar, maar ook omstanders en de omwonenden het verkeerde voorbeeld. 
Omwonenden maken foto's, omdat zij zich hieraan ergeren. Die foto's gaan 
richting de gemeente, waardoor wij als school ons moeten verantwoorden voor 
onverantwoord parkeergedrag. 
 

Om parkeren op de Kiss & Ride te voorkomen, vragen wij u nadrukkelijk om niet 
eerder dan 15.00 uur te komen, dan kunt u uw auto, zoals het moet, parkeren op 
het grote parkeerterrein. Is het grote parkeerterrein vol? Dan kunt u ook parkeren 
op de Campanula of op de S.M. Hugo van Gijnweg. De ouders die dit al naar 
behoren doen, bedanken wij hiervoor.  
 

We rekenen op uw medewerking!  
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.... Tuana de gelukkige prijswinnaar is van de 
kleurwedstrijd? Gefeliciteerd!  
 
…. Emir Asaf uit groep 4a zwemdiploma C 
heeft behaald?  
 
…. Ahmet Emirhan uit groep 4a 
zwemdiploma B heeft behaald?  
 
…. Manaal uit groep 4a zwemdiploma A 
heeft behaald?  
 
…. groep 4a een kleurwedstrijd heeft 
georganiseerd met de godsdienstles?  
 
…. Zakaria en Ayah uit groep 4b hun A-
diploma hebben gehaald? Gefeliciteerd!   
 
…. Oubaid uit groep 4b Djoez 30 heeft 
gememoriseerd? Allahoema Barik!   
 
…. Junaid uit groep 4b niet kan wachten op 
zijn zusje? In Sha Allah!   
 
…. Ilhan uit groep 4b graag andere kinderen 
helpt?   
 
 …. groep 5a de Ark van Noach heeft 
bezocht? Het was heel leerzaam.   
 
…. Maryam uit 5a AVI-UIT heeft behaald? 
Goed gedaan meid!  
 
…. Zakaria uit 5a een kei is in knutselen? Hij 
kan het zo goed!   
 
.... Hafsa en Meraaj uit groep 5b hun A-
diploma hebben behaald? Ma Sha Allah  
 
…. Asila uit groep 5b haar B-diploma heeft 
behaald? Ma Sha Allah  
 
.... Douae uit groep 5b haar C-diploma heeft 
behaald? Ma Sha Allah  
 
…. groep 5b naar het Ark museum in 
Sliedrecht is geweest? 
 
…. alle kinderen in groep 5b het huiswerk op 
slimleren hebben gemaakt? 
 
…. juf Sanae in mei haar derde kind 
verwacht, In Sha Allah?  
 
…. de leerlingen uit groep 7a bezig zijn met 
hun spreekbeurt?  
 
…. Nisrine in de wintervakantie altijd een 
filmmarathon houdt? Ze kijkt er nu al naar 
uit!  
 
…. Orhan altijd bij Fotoun terecht kan als hij 
vragen heeft over opdrachten?  
 
…. de leerlingen uit groep 7b bezig zijn met 
hun spreekbeurt?  
 
…. Mohamed uit groep 7b een hele beleefde 
jongen is? Ma Sha Allah.  
 
…. Hana uit groep 7b een serieuze 
werkhouding heeft?  
 
 
…. Muhammed Efe en Kerem uit groep 7b 
opkomen voor andere kinderen?   
 
…. Nancy uit groep 7b haar junior 
reddingszwemmen 4 diploma heeft  
gehaald?  
 
…. groep 7b naar de bibliotheek is geweest 
om leuke boeken uit te zoeken?   
 

Boodschap van meester Mustapha 
Allah swt heeft ons iets heel moois gegeven. Het is een smeek -
gebed die tot Allah wordt, waarin vrijwel alles gevraagd kan 
worden. Het is een vorm van aanbidding en het verrichten van 
doua laat de nederigheid zien van de verrichter van de doua ten 
opzichte van Allah. Allah houdt ervan om aangeroepen te worden 
en daarom zegt Hij in de Koran in soerah Ghafir over doua: 

“Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig 
zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.” 
Allah zegt hier dat degene die Hem niet aanroepen hoogmoedig zijn en dat Hij hen 
zal straffen. Wij zullen In Sha Allah zeker niet bij zulke mensen behoren. Het 
verrichten van doua is dus een belangrijke zaak binnen de islam en daarom zouden 
wij Allah vaak om het goede moeten smeken en Hem moeten vragen het slechte 
van ons af te houden.   
"Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren." 40:60 
Dit is een belofte van Allah dat Hij ons zal verhoren. Ik merk dat veel moslims heel 
weinig doua verrichten. De profeet leert ons dat het machtigste wapen wat een 
moslim heeft, doua is. Elhamdoullilah hebben we zoiets dergelijks gekregen. Stel je 
voor dat we Allah en de doua niet hadden. Hoe moeten we dan met onze problemen 
omgaan? Bij wie moeten we zijn om ons verdriet te uiten? Wie zal ons helpen met 
onze zorgen en ga zo maar door. Een grote geleerde (Ibn al Qayyim) heeft gezegd 
over doua: 
“Allah smeken om hetgeen wat goed voor je is en vragen om hetgeen wat 
schadelijk voor je is van je te verwijderen of om bescherming smeken ertegen 
(voor het je schaadt).”  
Allah aanroepen betekent, door Hem vol verlangen, smekend en nederig om al het 
goede wat bij Hem is te vragen en dat Hij dit verwezenlijkt. We moeten overtuigd 
zijn van het feit dat Hij onze doua zal verhoren en ons zal geven waar we om vragen. 
Alleen is er een voorwaarde dat Hij geeft hoe Hij wilt en wanneer Hij wilt. Vaak is dat 
beter dan hoe wij de zaken willen. Mijn vraag aan u, als ouder en als kind, is om 
doua te maken voor uzelf, uw kinderen en al uw geliefden, de school en het 
personeel wat erg haar best doet om uw kinderen het beste onderwijs te geven wat 
ze verdienen. 
 
Sluiting van de scholen 
Zoals u allen op de hoogte bent gesteld heeft het kabinet nieuwe maatregelen 
aangekondigd. De basisscholen gaan met ingang van 20 december 2021 tot  
10 januari 2022 dicht. De kinderen hoeven in deze periode geen online lessen te 
volgen. Omdat wij alle leerlingen graag in staat willen stellen om hun kennis up to 
date te houden, te verfijnen en te verdiepen, zal de leerkracht van uw kind 
schoolwerk aanbieden, online dan wel in de vorm van bladen. Het voornaamste 
doel dat wij hiermee willen bewerkstelligen is het extra oefenen van wat de 
leerlingen in de groep geleerd hebben, het aangeboden schoolwerk is uiteraard al 
bekend bij uw kind. Wij zouden het op prijs stellen als u uw kind hierbij wilt 
ondersteunen. Wij hopen op uw medewerking.  

 
               Belangrijke dagen in de komende maanden 

Wintervakantie 
Maandag 20 december 2021 
t/m vrijdag 7 januari 2022 

Alle leerlingen zijn 
vrij. 

  

Vervolg wist-je-datjes 
 
.... de groepen 8 naar het Avicenna collega 
zijn geweest?   
 
…. groep 8b is begonnen met citotraining?   
…. Beyzanur een echte boekenwurm is? 
Ma Sha Allah!  
 
…. groep 8b is begonnen met 
boekenbeurten?  
 
…. Khadija uit groep 8b heel goed kan 
acteren? Echt een talent!   
 
... de groepen 8 de DIA/proeftoets hebben 
gemaakt?  
 

 

 
… Sirine uit groep 8c haar C-diploma heeft 
gehaald? Ma sha Allah!  
 
… Sara uit groep 8c heel goed kan 
knutselen?  
 
… de leerlingen uit groep 8c hele mooie 
sterren hebben gemaakt?  
 
… Israe uit groep 8c een heel mooi rapport 
heeft? Ma sha Allah.   
 
… de leerlingen uit groep 8c beschuit met 
muisjes hebben gekregen van de juf?  

 

 


