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Volg ons  

 

Islamitische Basischool Ikra  

 
 

  ikra.school  

 
Wist-u-dat… 
 

…  er op dinsdagmiddag een meester vanuit 

Move Academy leuke sportactiviteiten met 

de kinderen doet tijdens TSO? 

… groep 1a naar het museum is geweest?  

…  Tasnim, Nour en Yaminah in groep1a zijn 

begonnen? Gezellig  

… groep 1a een nieuwe letter heeft geleerd? 

De letter 'r'.  

….groep 1b een nieuwe leerling heeft? 

Welkom Din!  

....Karm uit groep 1b steeds beter aan het 

wennen is, alhamdou li Allah!  

….Mariam uit groep 1b alle letters van het 

alfabet al kent, ma sha Allah!  

. .... Alae en Tusem Hifa uit 2a heel 

behulpzaam zijn? De kinderen weten nu dat 

je zo veel hasanaat verdient als je iemand 

helpt.  

….Yagmur uit 2a op ijshockey zit? Wat stoer 

van haar!  

….Zaid,en Massa graag soera's reciteren in 

de kring? En dat veel kinderen dan volgen.  

 .... Marah uit groep 2b een broertje heeft 

gekregen? Gefeliciteerd!  

…. Isra uit groep 2b weer mag beginnen met 

zwemles en dit héél leuk vindt?  

…. Israe uit groep 2b in de vakantie naar 

Egypte is geweest? Ze is daar heel bruin 

geworden!   

…. Hira uit groep 2b cheesecakes met 

frambozen heeft gemaakt? Wat lekker!  

…. Selma uit groep 2b met haar moeder 

naar de bioscoop is geweest naar de film 

“De grote rode hond”?  

 

 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 

 

• Het letterfeest 

• Vrijdaggebed   

• Boodschap van meester Mustapha 

 

 

Het letterfeest  

Op 15 maart hebben de kinderen van de groepen 3 het letterfeest gevierd. De 

kinderen kennen alle aangeboden letters. Ze zijn nu in staat om verhaaltjes te 

lezen. De kinderen hebben enorm van deze dag genoten.  

Tijdens het feest hebben er verschillende activiteiten plaats gevonden. Zo hebben 

de kinderen kunnen springen op de springkussen, letterkoekjes gebakken en is er 

een speurtocht gehouden. De ouders hebben heerlijke hapjes gemaakt, waar de 

kinderen van hebben genoten.   

In de middag hebben de kinderen een diploma en cadeau in ontvangst mogen 

nemen van onze directeur, meester Samy.   

 

 

  
Vrijdaggebed  

 

Dit schooljaar heeft het vrijdaggebed weer op school plaatsgevonden. Op zondag 

27 maart 2022 gaat de zomertijd in. Dit houdt in dat de gebedstijden ook 

veranderen.   

Het laatste vrijdaggebed op school zal voor dit schooljaar plaatsvinden op 25 

maart 2022. Het schoolvervoer zal vanaf vrijdag 1 april 2022 weer om 12.00 uur 

rijden. Houdt u hier alstublieft rekening mee?  

Wij willen de leerlingen, 

ouders, buschauffeurs, 

meester Hassan en 

meester Mustapha 

bedanken voor hun inzet. 

Moge Allah jullie 

belonen! Heeft u nog 

vragen of opmerkingen? 

Kom dan gerust langs!   
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…. Sara B. uit groep 2b met haar gezin ook 

naar de bioscoop is geweest? Zij hebben 

“Baby boss” gekeken.   

...groep 1/2c een megaschilderij heeft 

gemaakt?  

...Zakariya van 1/2c elke dag vraagt om een 

groep 3 werkje?  

...Mayar uit groep 1/2c alle liedjes heel goed 

kan meezingen?  

…. Junaid een bril draagt sinds kort? Dat 

staat hem heel goed ma sha Allah.   

… Adam A, Musab en Samet hun A-diploma 

hebben gehaald?   

…. Azranur haar C-diplioma heeft gehaald?   

….Haroun heel goed en graag de juf helpt?   

…. Ayah heel erg creatief is? Ma sha Allah!  

 .... de kinderen uit groep 5a een uitvinding 

hebben bedacht met een 

gebruiksaanwijzing?  

…. de kinderen uit groep 5a voor de vakantie 

hun eerste spreekbeurt hebben gehouden? 

Het was heel leerzaam en goed voorbereid 

ma sha’ Allah!  

…. Jana uit groep 5a in de vakantie bij haar 

oma en opa heeft gelogeerd?  

…. Dina uit groep 5a in de vakantie naar de 

camping is geweest?  

…. Adam Be uit groep 5a in de vakantie is 

gaan zwemmen?   

…. Zehra uit groep 5a inaar Duitsland is 

geweest?  

.... de kinderen uit groep 5b een weerbericht 

hebben gepresenteerd als opdracht bij taal?  

…. Sanae uit groep 5b weer op vakantie is 

geweest naar Spanje? Neem je me de 

volgende keer mee?  

…. Imane uit groep 5b in de 

voorjaarsvakantie bij haar oma heeft 

gelogeerd? Zie jij het hulpwerkwoord en 

voltooid deelwoord?   

…. Asila en Zakaria uit groep 5b bij elkaar in 

de straat wonen?   

 ….Noah uit groep 6a heel goed kan 

tekenen?  

….groep 6a druk bezig is met de 

voorbereidingen voor de Ramadan?  

….Himaya uit groep 6a een hele goede 

boekbespreking had?  

….Nairouz uit groep 6a heel goed heeft 

gescoord voor de Cito’s?  

 
Boodschap van meester Mustapha 

 
In de vorige nieuwsbrief heeft Allah mij in de 
gelegenheid gesteld om het een en ander te 
vertellen over de komende maand ramadan. Een 
maand met vele gunsten, waarin we zeer veel 
hasanaat kunnen verdienen, waarin we 
terugkeren naar Allah en waarin we veelvuldig om vergiffenis vragen aan Allah. 
Een maand waarin de koran is neergezonden en waarin we dus ook heel vaak de 
koran gaan lezen in sha Allah. De profeet leert ons ook dat aan het begin van de 
maand de poorten van de hemel worden geopend en de poorten van de hel 
worden gesloten en waarin de duivels van onder de djinn worden vastgeketend. 
Dit heeft Allah De Verhevene allemaal voor ons gedaan zodat de prachtige 
aanbidding in deze gezegende maand makkelijker zal zijn. Als we dit zo lezen, dan 
krijgen we weer het enorme verlangen om deze gezegende maand mee te maken. 
Vele maanden ramadan hebben we achter ons gelaten en we hopen dat we nog 
vele maanden ramadan mee zullen maken.  
Om in ieder geval in de goede stemming te geraken voor deze gezegende maand, 
zullen we een bijeenkomst organiseren voor de ouders en een ieder wil komen die 
helemaal in het teken zal staan van deze geweldige maand. U krijgt daar nog een 
aparte uitnodigingsbrief voor.  
 
We gaan er in sha Allah ook wat moois van maken samen met de leerlingen. Zo 
zullen we vrijdag 1 april een prachtige opening houden op het schoolplein en vele 
activiteiten zullen er plaatsvinden. Maar zoals ook in de vorige nieuwsbrief is 
gezegd, zal er een hele mooie koranwedstrijd plaatsvinden. Inmiddels zijn de 
voorrondes al geweest en heeft meester Hassan ongeveer 35 kinderen weten te 
selecteren die gaan wedijveren om de winst. Het was een hele moeilijke keuze die 
meester Hassan moest maken, maar het is hem gelukt om de meest gemotiveerde 
kinderen uit te kiezen. Uiteraard worden de ouders nog op de hoogte gebracht 
wanneer deze prachtige wedstrijd gehouden zal worden.  
 
We vragen Allah om ons de gezegende maand ramadan mee te laten maken en 
dat Hij ons in staat stelt om al het goede eruit te halen wat er in is in deze maand. 
 
Meester Mustapha 
 

Vervolg wist-u-dat…. 
 
… Zakariya E uit groep 7b AVI-uit is?  
 
… Nisa uit groep 7b een heel lief meisje is?  
 
… Abdessamad en Yousef uit groep 7b de 
adhaan op onze school verzorgen? 
  
…Fatima uit groep 7b de voorjaarsvakantie in 
Engeland heeft doorgebracht?  
  
.... groep 8b de definitieve adviezen heeft 
gekregen?   
 
…. groep 8 binnenkort gaat beginnen met de 
eindmusical?  

 

 
... groep 8c al heel goed aan het oefenen is voor 
de ramadan muscial?  
 
…. Zein uit groep 8c heel goed een interview 
kan afnemen?  
 
…. groep 8C alle adviezen heeft gekregen. We 
veel kinderen een hoger advies hebben 
gegeven dan het voorlopig advies, omdat de 
kinderen keihard hebben gewerkt.   
 
…. we erg trots zijn op onze leerlingen in groep 
8C.  
 
….. in april de eindtoets gaan maken en dat we 
daar veel vertrouwen in hebben.   

 

Belangrijke dagen in de komende maanden 

Rapportgesprekken 
Maandag 21 maart t/m 
vrijdag 25 maart 

 

Ramadan opening Vrijdag 1 april   

Ikra iftaar Vrijdag 8 april  

Goede vrijdag Vrijdag 15 april Alle leerlingen zijn vrij 

2e paasdag Maandag 18 april Alle leerlingen zijn vrij 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei Alle leerlingen zijn vrij 

  


