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Wist-u-dat… 
 
.... Adam uit groep 2a vanaf nu een bril 
draagt. Hij mocht er 2 uitkiezen, een zwarte 
en een blauwe!  

 
.... Ibrahim uit groep 2a een zusje heeft 
gekregen. Gefeliciteerd grote broer!  

 
…. we in groep 2a een nieuwe juf op de 
maandag en vrijdag hebben. Ze heet juf 
Busra. Welkom!  
 
…. Israe uit groep 2b in de vakantie naar 
Parijs is geweest?  

 
…. de kinderen van groep 2b het hele 
schoolplein samen met de juf hebben 
opgeruimd? We hopen dat we heel veel 
hasanaat krijgen!   

 
…. Hira, Lina, Khadija, Mohamad, Amin, 
Marah en nog veel meer kinderen uit groep 
2b de juf altijd verwennen met prachtige 
tekeningen? De juf is er onwijs blij mee!   
 
…. de kinderen van groep 4a graag moppen 
en raadsels vertellen?  

 
…. de kinderen van groep 4a een anasheed 
leren?  

 
…. de kinderen van groep 4a de schoolbus 
altijd netjes houden van en naar de 
zwemlessen?  

 
…. Mustafa uit groep 4a heel mooi soera's 
kan reciteren?   
 
…. Junaid uit 4b bijna grote broer wordt in 
sha Allah?  

 
…. Nouh uit 4b een prijs heeft gewonnen 
met het maken van een woordzoeker in het 
jeugdkrantje jong 078?  

 
….Majd uit 4b altijd goede resultaten voor 
zijn rekentoetsen behaald ma sha Allah!  

 
….Ayah en Israa uit 4b op vakantie zijn 
geweest naar Egypte en daar heerlijk heeft 
genoten?  

 
….Sama en Oubaid uit 4b heel vloeiend en 
vlot kunnen lezen?  

 
….Israa uit 4b haar C-diploma heeft 
behaald?  

 
…. Adam Farah ayat al Kursi heeft 
gememoriseerd? Allahoema Barik.  
 
.... Aya uit groep 5a is wezen shoppen in 
België?  

 
.... Hafsa B uit groep 5a een feestje heeft 
gegeven in de vakantie?   
 
…. Zakaria uit groep 5a heel creatief is?  

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 
 

• De Cito toetsen 

• Boodschap van meester Mustapha 

• Parkeren rondom de school 
 

 

De Cito toetsen  
Binnenkort is het weer zover: De groepen 3 t/m 8 van 
IBS IKRA maken dan hun Cito toetsen. Wij geven u 
graag 5 tips om uw kind goed voor te bereiden op deze 
toetsen. 
 
Tip 1: voldoende slaap 
Het is natuurlijk altijd belangrijk dat uw kind goed slaapt. In de leeftijd van een groep 
3 leerling is ongeveer 11 uur per nacht voldoende. In groep 8 is nog zo’n 10 uur 
slaap het minimum. Ook is rustig inslapen van belang. Je slaapt veel rustiger als je 
nog even een boek gelezen hebt, dan wanneer je een game hebt gespeeld. 
 
Tip 2: Een goed ontbijt 
We horen het vaker… ‘Maar ik heb geen honger!’ als reden om een ontbijt over te 
slaan. Maar die vlieger gaat niet op. Een auto kan ook niet rijden zonder brandstof, 
en je hersenen hebben de voedingsstoffen uit je ontbijt nodig om optimaal te kunnen 
functioneren. Als je geen zin hebt in een boterham, begin dan lekker met yoghurt en 
muesli! 
 
Tip 3: Voorlezen! 
Als voorbereiding op de Citotoets Woordenschat en Begrijpend Lezen is voorlezen 
echt heel belangrijk. Zelfs tot in de hoogste groepen helpt het als ouders voorlezen. 
Dat versterkt de woordenschat van uw kind, waardoor lezen ook een stuk beter gaat. 
Als kinderen ouder worden, helpt het als ze zelf gaan voorlezen aan de ouder. Zo 
leren ze teksten beter begrijpen. 
 
Tip 4: Samen oefenen 
Welk kind houdt er niet van een ‘challenge’? Daag uw kind uit om steeds iets hoger 
te scoren met de tempotoets tafels, of kijk wie er de meeste spelfouten kan halen uit 
de weekkrant. Zo oefent u speels. Door samen kleine successen te vieren, motiveert 
u uw kind om het beste uit zichzelf te halen. 
 
Tip 5: Niet teveel druk 
Niets is lastiger dan een topprestatie leveren met de gedachte dat álles ervan 
afhangt. Dat doet het niet! Een toets is ook maar een toets, en iedereen heeft wel 
eens een toets verpest. Dat betekent niet dat het niet meer goed kan komen, of 
dat je talent niet meer gezien wordt. Leg niet te veel druk op de schouders van uw 
kind. Een gelukkig kind presteert beter! 
 
Boodschap van meester Mustapha 
Beste ouders, lieve kinderen, salaamoe alaikoem 
 
Het is bekend dat onze zuster Ayse, de vrouw van 
meester Suleyman, naar haar Heer is 
teruggekeerd. Dit nieuws heeft ons geschokt, 
maar tegelijkertijd weten we dat dit een 
onvermijdelijke gebeurtenis is voor iedereen. 
Allah zegt in de koran dat iedere ziel de dood zal 
proeven. Wat het meest belangrijk is, is waar we 
heen gaan. Dat is waar het om te doen is. Het 
gaat erom dat we ons voorbereiden op wat komen 
gaat en dat we onszelf proberen te redden van 
het vuur en dat we het paradijs verkrijgen van 
Allah. Het paradijs moet je echt verdienen. Je 
moet echt hier tijdens je leven laten zien dat je het 
waard bent. Elhamdoullilah heeft meester Suleyman ons vele mooie dingen over 
zijn vrouw verteld, waardoor we het gevoel hebben dat zij in sha Allah naar het 
paradijs zal gaan.  
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…. Dina uit groep 5a op kickboxen zit? 
Superstoer Dina!  
 
… de kinderen van groep 5a hun eerste 
spreekbeurt aan het voorbereiden zijn? 
 
.... Sanae uit groep 5b op vakantie is 
geweest naar Spanje.  

 
.... Ahmed en Imane uit groep 5b op 
familiebezoek zijn geweest in Duitsland? 

 
…. Teymin uit groep 5b een zusje krijgt? Nog 
even geduld.  

 
…. Anouar en Zakaria uit groep 5b zijn 
wezen shoppen in België? 
 
…. de kinderen van groep 6a binnenkort 
boekbesprekingen zullen houden?  

 
…. Aaliyah, Emir en Noah uit groep 6a heel 
goed kunnen tekenen?  

 
…. Omer uit groep 6a heel veel over dieren 
weet?  

 
…. Rowda en Ahmad heel goed de koran 
kunnen reciteren?  

 
…. Zainab, Aroosh en Zinedine veel van 
techniek houden?  
 
.... groep 6b begonnen is met boeken-
beurten?   

 
.... Abdulgadir en Ibrahim uit groep 6b beste 
vrienden zijn sinds de kleuterklas?  

 
…. Romaissa uit groep 6b op kickboksen zit 
en zij Rico Verhoeven daar weleens 
tegenkomt?  

 
…. Buthayna uit groep 6b heel veel tasjes 
heeft?  
 
… de Cito-weken binnenkort gaan starten? 
Op tijd naar bed gaan en goed ontbijten is 
hierbij erg belangrijk!  

 
…. Ayoub uit groep 7a Rico Verhoeven heeft 
ontmoet?  

 
…. bijna alle leerlingen uit groep 7a hun 
spreekbeurt achter de rug hebben?  
 

 …. Fatima uit groep 7b Rico Verhoeven 

heeft ontmoet?  

 
…. Abdessadam uit groep 7b er altijd voor 
zorgt dat zijn haar goed in model zit?  

 
…. Mohamed en Amany uit groep 7b Avi-uit 
zijn?  
 
…. Moesa uit groep 7b een heel mooi cijfer 
heeft gehaald voor spelling?  
 
… de groepen 8 binnenkort hun advies 
krijgen?  

 
… groep 8c hele mooie wintertekeningen 
hebben gemaakt? Masha Allah!  

 
… de groepen 8 Avicenna hebben bezocht? 
Het was weer leuk en leerzaam!   

 
… Hiba uit groep 8c mooi kan tekenen?  
 

Zondag 16 januari is zij overleden en het dodengebed heeft dezelfde dag plaats 
gevonden in moskee Al Aksa in Dordrecht. Ik heb bijna nooit zoveel mensen 
gezien bij een janaza en het mooie was dat er vele verschillende moslims daar 
aanwezig waren. Alle nationaliteiten waren aanwezig. Ma sha Allah, dat Allah haar 
op deze manier heeft begunstigd. De volgende dag, maandagmorgen, hebben we 
via live stilgestaan bij het overlijden. Het was heel mooi dat meester Suleyman zelf 
aanwezig was om ons te vertellen hoe het allemaal is gegaan. Moge Allah hem 
veel geduld schenken om dit zware verlies te dragen.  
 
Het leven is komen en gaan en een ieder krijgt tijd van Allah hier op aarde. De een 
wat meer dan de ander. Maar dit is allemaal vastgesteld door Allah, dus daar 
hoeven we ons niet druk om te maken. Allah is natuurlijk De Meest Barmhartige, 
De Meest Genadevolle. Daar zijn we meer dan blij mee, dat Hij dit bepaald en niet 
iemand anders. Haar tijd is gekomen en onze tijd komt ook nog, elhamdoullilah! 
 
Moge Allah haar genadig zijn en haar in Zijn Barmhartigheid opnemen. Moge Allah 
haar graf verruimen en verlichten met de nour van haar goede daden. Moge Allah 
al haar zonden wissen en al goede daden vermiljardvoudigen. Moge Allah haar 
zonder enige afrekening het hoogste paradijs schenken. Moge Allah haar ziekte 
een volledige wissing van zonden zijn. 
 
Ameen, ameen, ameen. 
 
Parkeren rondom de school (herhaling van de vorige nieuwsbrief)  
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 op de maandag, dinsdag en donderdag. Niet 
eerder dan 12:45 uur op de woensdag en niet eerder dan 11:45 uur op de 
vrijdag, 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!   
 
Belangrijke dagen in de komende maanden 

Start Cito-weken Maandag 24 januari   

Studiedag Woensdag 9 februari Alle leerlingen zijn vrij 

Studiedag 
Maandag 21 februari & 
Dinsdag 22 februari 

Alle leerlingen zijn vrij 

  


