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Volg ons  

Islamitische Basischool Ikra  
 

       ikra.school  
 
Wist-u-dat… 
 
…. Safa, Maida, Melissa, Abdallah en 
Umeyir uit groep 1a heel goed kunnen 
samen werken?  
 
.… Safouan, Ahmed, Aya, Enes en Asya  uit 
1a heel goed kunnen luisteren?   
 
… Manar, Jenna, Gulsen, Noor, Beyya, 
Lamiaa en  Besma  heel mooi kunnen 
tekenen?  
 
…. Ahmed F. in groep 1a is begonnen? 
Gezellig!  
 
.... Sarah uit groep 1b beste vriendinnen is 
met Suaad? Ma sha Allah!  
 
.... Karm uit groep 1b heel goed en hoog kan 
bouwen? Wat knap!   
 
…. Melek uit groep 1b heel gezellig is in de 
klas? Wat kan ze fantastische verhalen 
vertellen!  
 
.... groep 1b al bijna 25 leerlingen heeft?   
 
....2a een nieuwe stagiaire heeft op 
donderdag? Zij komt de kinderen in een 
kleine groep ondersteunen. 
 
.... we de klas heel graag netjes en 
schoonhouden? De juf kiest elke week 2 
nieuwe hulpjes uit. Zo komt iedereen aan de 
beurt.  
 
…. we nu 4 weektaken per week hebben? 
Het eerste half jaar waren het er 3. We 
kunnen nu ook langer gericht met een taak 
bezig zijn, ma sha Allah.  
 
.... Abdullahi, Amin, Nourdeen en Israe uit 
groep 2b alle 26 letters uit het alfabet 
kennen? Ma sha Allah, wat knap!  
 
…. Nisa en Meva uit groep 2b een heel mooi 
portret van Raai de Kraai hebben 
getekend?   
 
…. groep 2b is begonnen aan het thema 
“museum”? Alle kinderen hebben een eigen 
canvas gekregen en mogen een schilderij 
maken.  
 
… groep 1/2c zelf een Mondriaan schilderij 
op één van de tafels aan het maken is? 
 
… we een nieuw meisje in groep 1/2c 
hebben? Welkom Sara!   
 

… ook Marouan een tijdje terug in groep 1/2c 
is begonnen? Gezellig!   
 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

• Het belang van lezen 

• Een schoon schoolplein 

• De vriendentraining 

• Boodschap van meester Mustapha 
 

 
Het belang van lezen 
Het lees- en taalonderwijs is op de Ikra prioriteit nummer 1! Dit is het eerste punt 
van de onderwijspijlers van de school. Als bibliotheekconsulent van de Bibliotheek 
AanZet kan ik dit punt onderschrijven. Bij mijn bezoeken aan de school voor de 
bibliotheeklessen en de bezoeken van de bovenbouwleerlingen aan de bibliotheek 
zie en hoor ik dat de (meeste) kinderen graag lezen. De school is onderdeel van 
dBos, de Bibliotheek op School.   
In november mocht ik jurylid zijn bij de voorleeswedstrijd. Wat hebben de 
deelnemers hun best gedaan!  Als schoolwinnaar mag Salaheddine uit groep 7b 
deze week meedoen met de regionale voorleeswedstrijd in de Stadsbibliotheek 
van Dordrecht. Heel veel succes gewenst!  
De Nationale Voorleesdagen zijn net afgelopen en de Kinderjury 
leesweken zijn weer begonnen.   
Kijk op de website van de Kinderjury voor de tiplijsten: 
https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderjury-tiplijsten-2022  
Naast de school zijn de ouders erg belangrijk bij de 
leesontwikkeling van hun kinderen. De kans dat kinderen uitgroeien tot lezers is 
vijf keer groter als ouders een positieve leesopvoeding bieden. Ouders die zelf 
lezen, voorlezen, praten over boeken en zorgen dat hun kinderen over boeken 
kunnen beschikken zullen merken dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te 
lezen. Hoe meer de kinderen lezen, hoe beter het gaat en hoe leuker het wordt en 
hoe meer ze willen lezen.  
  
(Voor)lezen is erg belangrijk en leuk! Uit onderzoek blijkt dat met 15 minuten per 
dag (voor)lezen een kind gemiddeld 1000 nieuwe woorden per jaar leert. Ook zijn 
kinderen die veel lezen beter in begrijpend lezen, spelling, grammatica en 
schrijven. Hier hebben ze hun hele leven profijt van!  
Wist u dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek?   
Met een abonnement kunnen niet alleen boeken geleend worden maar er is nog 
veel meer!   
In de bibliotheek: gratis gebruik van de computers, hulp bij het zoeken naar 
boeken en informatie, meedoen met activiteiten.   
Thuis: lekker lezen; e-books lenen uit de digitale bibliotheek, kijken en oefenen 
met de digitale collectie zoals Bereslim, Junior Einstein, Yoleo, de 
Jeugdbibliotheek.  
Kijk op onze website voor meer informatie: 
https://www.debibliotheekaanzet.nl/lid-worden  
  
Liesbeth van Deursen, bibliotheekconsulent 0-12 jr Bibliotheek AanZet.  

 
Een schoon schoolplein 
Wisten jullie dat er ontzettend veel troep op het schoolplein ligt? Daarom heeft juf 
Namia van groep 6b grijpers en vuilniszakken aangeschaft, zodat kinderen of 
leerkrachten die vrijwillig willen prikken, dit kunnen doen, zodat wij een schoner 
schoolplein hebben. We hebben in twee weken wel meer dan 20 kilo vuil 
verzameld. Ik zou dit graag bij iedereen bekend willen maken op de IKRA, zodat 
iedereen hier van af weet, want een schonere school is een mooiere school! 
 
Ibrahim uit groep 6b 

                                                                                                                                               
De vriendentraining 
Wij zijn verheugd om u te mogen vertellen dat we binnenkort van start kunnen 
gaan met het aanbieden van de vriendentraining aan leerlingen die hiervoor in 
aanmerking komen.  
 
De vriendentraining is een cognitief- en gedragsprogramma, dat kinderen 
vaardigheden wil aanleren waarmee zij hun gedrag, gedachten en lichamelijke 
reacties kunnen aanpakken om zo weerbaarder te worden en angsten, piekeren 

https://www.hebban.nl/kinderjury/kinderjury-tiplijsten-2022
https://www.debibliotheekaanzet.nl/lid-worden
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.... Bekir Ali uit groep 3a zijn C-diploma heeft 
gehaald? Masha Allah!  
 

…. Ridwaan uit groep 3a het eerste 
hoofdstuk uit de Koran heeft 
gememoriseerd? Ma sha Allah!  
 

…. groep 3a alle letters kent?  
 

…. groep 3a binnenkort het letterfeest zal 
vieren?  
 

…. De kinderen van groep 4a €38,00 hebben 
opgehaald voor een ziek kindje uit Turkije?  
 

…. Ahmet Emirhan uit groep 4a met 
zwemmen zijn C-diploma heeft gehaald?  
 

…. Manaal uit groep 4a met zwemmen haar 
B-diploma heeft gehaald?  
 

…. groep 4b met de klas naar de bibliotheek 
is geweest?  
 

.... Nouh zijn B-diploma heeft gehaald en 
Israa haar C-diploma heeft gehaald?  
 

…. Ilhan uit 4b altijd op tijd klaar zit met haar 
spullen en goed mee doet met de 
instructies?  
 

…. Junaid uit 4b weer grote broer is 
geworden?  
 

.... de leerlingen in groep 5a begonnen zijn 
met het schrijven van een dagboek? Wat 
erin staat is heel geheim en niemand mag 
het weten!   
 

.... wij in groep 5a gestart zijn met het 
presenteren van de spreekbeurten? De 
eerste spreekbeurt is gepresenteerd door 
Eyman en Hudayfa.   
 

…. de moeder van Hafsa Boazzati Moslim 
Tiener Planners en praatkaarten verkoopt 
die over de Islam gaan? U kunt haar volgen 
op Instagram. De naam van haar pagina is: 
moslim_educatie.   
 

.... Jamal uit groep 5b op 30 januari een 
zusje heeft gekregen? Ma sha Allah. 
 

.... Teymin op 6 februari een zusje heeft 
gekregen? Ma sha Allah. 
 

…. groep 5b zin heeft in het toneelstuk voor 
de ied-viering? We zijn hard aan het 
oefenen!   
 

…. Sanae uit groep 5b afgelopen week een 
bezoekje heeft gebracht aan Naturalis?  
 

…. Asila en Zakaria uit groep 5b bij elkaar in 
de straat wonen en elkaar regelmatig 
bezoeken?   
 

.... groep 6b begonnen is met 
boekenbeurten?   
 

.... Abdulgadir en Ibrahim beste vrienden zijn 
sinds de kleuterklas?  
 

…. Romaissa op kickboksen zit en zij Rico 
Verhoeven daar weleens tegenkomt?  
 

…. Buthayna heel veel tasjes heeft?  
 

…. groep 7b bezig is met de werkstukken?  
 

…. Yousef uit groep 7b de cito spelling 
foutloos heeft gemaakt? Ma Sha Allah.  
 

…. Amany uit groep 7b een heel mooi 
handschrift heeft?  
 

…. Zakariya E uit groep 7b ‘’Delfts blauw’’ 
kan herkennen sinds de taallessen over het 
thema Nederland?  
 
 

en stress de baas te worden. Het programma is erkend door de World Health 
organisation en door het Nederlands Jeugd instituut als effectief preventief 
programma. Het programma versterkt het zelfvertrouwen, ondersteunt bij het 
angsten de baas worden, verbetert de weerbaarheid en zorgt voor algehele betere 
emotionele veerkracht om om te gaan met de uitdagende momenten in het leven. 
De training bestaat uit afwisselende activiteiten. De kinderen praten met elkaar en 
geven elkaar tips. Verder wordt er geoefend met technieken die kinderen in een 
spannende situatie kunnen gebruiken. We verkennen gedachten die ons kunnen 
helpen en gedachten die dat niet doen. Samen kijken we naar hoe je een plan kunt 
maken om spannende gebeurtenissen op te delen in kleine stappen. Ook gaan we 
nadenken over wat er belangrijk is in een vriendschap en welke mensen je kunnen 
helpen als je iets spannend vindt. Kinderen leren om zich zelfverzekerd en dapper 
te voelen.  
DOELSTELLING  
Tijdens de vriendentraining leren we kinderen hoe gedachten, gedrag en gevoel 
met elkaar samenwerken. We verkennen de eigen gevoelens en die van anderen.  
VOOR WIE  
De vriendentraining is voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar die wat minder 
weerbaar zijn of die kampen met angstgevoelens of somberheid. Kinderen die 
geneigd zijn om te piekeren of wat faalangstig in het leven staan. Kinderen die om 
welke reden dan ook niet zo lekker in hun vel zitten.  
   
Denkt u dat uw kind baat heeft bij dit programma? Ga dan in gesprek met de 
leerkracht van uw kind. Samen met de IB’er zal gekeken worden of uw kind er voor 
in aanmerking komt.  
   
Boodschap van meester Mustapha 
De maand ramadan is onderweg. Hij komt weer met de Wil van Allah tot ons en 
we vragen Allah om ons tot degenen te laten behoren die wederom een mooie en 
gezegende maand ramadan gaan meemaken. Sub Han Allah, wat gaat de tijd toch 
snel. Daarom is het van belang dat we de kansen grijpen die op ons pad komen 
om goede daden te doen. De profeet leert ons dat de meest geliefde daden bij 
Allah de salaat op haar tijd is en het gehoorzamen van de ouders. Twee zaken die 
onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Maar om terug te keren naar de maand 
ramadan, zien we op school al enkele versieringen hangen. Een prachtige 
uitspraak van geleerde die te maken heeft met de maanden rajab, shabaan en 
ramadan is als volgt: 

“Rajab is de maand waarin we de zaden van goede daden planten (door onze 
aanbidding te vermeerderen). In Sjabaan geven we ze water, zodat we ze kunnen 
telen (en de beloningen ervan kunnen oprapen) tijdens de Ramadan.” 

Prachtig hoe ons hele leven bestaat uit het aanbidden van Allah. Op alle mogelijke 
manieren stelt Allah ons in staat om vele hasanaat te verdienen. Hasanaat die ons 
In Sha Allah gaan helpen om het paradijs te bereiken. Daar doen we het toch 
allemaal voor, toch? 

Met de maand ramadan in zicht, zijn we op school weer bezig met het organiseren 
van de mooiste wedstrijd van het jaar: de koranwedstrijd. Op maandag 14 februari, 
zijn de kinderen van de groepen 6 en 7 op de hoogte gebracht van dit prachtige 
evenement. De kinderen van groep 8 worden op vrijdag 18 februari ingelicht. Bijna 
alle kinderen van de groepen 6 en 7 hebben zich opgegeven om mee te doen. Er 
zal eerst een voorronde plaatsvinden, zodat er van elke groep slechts drie 
kinderen zullen meedoen aan de grote koranwedstrijd. Deze zal plaatsvinden in de 
maand ramadan, de maand van de koran. 

Belangrijke dagen in de komende maanden 

Studiedag 
Maandag 21 februari & 
dinsdag 22 februari 

Alle leerlingen zijn 
vrij 

Voorjaarsvakantie 
Maandag 28 februari t/m 
vrijdag 4 maart 

Alle leerlingen zijn 
vrij 

Rapportgesprekken 
Maandag 21 maart t/m 
vrijdag 25 maart 

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nji.nl%2Fnl%2FDownload-NJi%2FWerkblad%2Fuitgebreide-beschrijving-VRIENDEN.pdf&data=04%7C01%7Cssalem%40sipor.nl%7C62d3ecca34544b6d611d08d9e57c74a1%7C169c75dc89204f948db8d5d34d2a305b%7C0%7C0%7C637793144977040474%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=C4WLf%2FAoJunIlWLQYeHe6dEC4zDlvjM6gLazUSi5BT0%3D&reserved=0
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