Den Haag, 7 oktober 2016

Nieuwe redactie
Geachte ouders, beste kinderen van de AlQoebaschool, Assalamoe aleikoem,
De tweede nieuwsbrief van dit schooljaar is gemaakt
door een vernieuwde commissie, welke bestaat uit juf
Wafae en meester Roland. Zij zullen er samen voor
zorgen dat u ook dit jaar iedere eerste vrijdag van de
maand een verse nieuwsbrief in uw postvak kunt
verwachten. Wilt u een oproep doen, iets delen of
een andere bijdrage leveren aan de nieuwsbrief?
Neem dan contact op met meester Roland via
roland.alqoeba7@gmail.com of maak een afspraak na
15.00 uur. Wij horen graag van u!
Bericht van het bestuur: wij gaan verhuizen!
Geachte ouders, Assalaamu alaikoem w.r.w.b. Wij
hebben heel erg goed nieuws voor u Alhamdulillah.
Onze dependance dat gevestigd is aan de Zusterstraat
verhuist. Wij hebben een locatie van de gemeente
toegewezen gekregen. Het nieuwe adres zal zijn :
Terwestenstraat 105, 2525 GG Den Haag. In Shaa
Allaah kunnen wij het gebouw na de herfstvakantie
betrekken. Dus op maandag 24 oktober zijn wij in het
nieuwe gebouw. In Shaa Allaah zullen de andere
groepen na de wintervakantie ook verhuizen. Voor
meer informatie en/of vragen kunt u contact
opnemen met de heer Walidin, hij is bereikbaar op
06-46733988.
Wassalaam, R.M. Kasiem Voorzitter IQRA

Wijziging schooltijden
Vanaf het laatste weekend van oktober gaan de
wintertijd weer van start. Dit houdt voor ons in dat de
school lessen op vrijdag tot slechts 11.45 uur zullen
duren in plaats van tot 12.00 uur. Kinderen hebben
dan voldoende tijd om aan te sluiten bij het gebed dat
eerder plaats zal gaan vinden in deze periode.
Vragen en bellen naar school
Heeft u algemene vragen of wilt u een afspraak
maken? Belt u dan met de administratie. Juf Remziye
Yilmaz zal u dan te woord staan. Heeft u een nieuw
telefoonnummer? Geef dat altijd meteen door aan de
administratie. Tel.nr.: (070) 388 79 15
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017
Eerste dag
Laatste dag
Ied ul Adha (Offerfeest) 12-09-2016
14-09-2016
Prinsjesdag
20-09-2016
Herfstvakantie  
17-10-2016
21-10-2016
Wintervakantie
26-12-2016
06-01-2017
Voorjaarsvakantie
27-02-2017
03-03-2017
Vakantiedagen (Pasen)
14-04-2017
17-04-2017
Meivakantie
24-04-2017
05-05-2017
Vakantiedagen(Hemelv
25-05-2017
26-05-2017
aartsdag))
Vakantiedagen(Pinkste
05-06-2017
ren)
Ied-ul-Fitr vakantie
26-06-2017
27-06-2017
Zomervakantie
10-07-2017
25-08-2017

Vertrek juf Jennifer
Lieve allemaal,
U kent mij inmiddels als de ‘Logopedie Juf’ of ‘Juf
Jennifer’. Sinds maart 2015 heb ik vanuit Verpalen en
Neyssen logopedie mogen geven op deze school. Dit
heb ik met veel liefde en toewijding gedaan. Tot mijn
spijt moet ik zeggen dat ik per oktober plaatsmaak
voor een nieuwe logopediste van Verpalen en
Neyssen Logopedie. Dit omdat ik elders een mooie
baan aangeboden heb gekregen. In de laatste week
van september heb ik de nieuwe logopediste aan alle
klassen voorgesteld. Ook heb ik er persoonlijk op
toegezien dat overdracht van zowel de bestaande, als
de nieuwe logopediekinderen goed en volledig heeft
plaatsgevonden. De lopende behandelingen worden
gewoon voortgezet. Een nieuwe logopediste betekent
tevens nieuwe contactgegevens. Zij zal deze zelf
verspreiden. Op den duur zal u door haar worden
uitgenodigd om persoonlijk kennis te komen maken.
De huidige contactgegevens komen te vervallen. Ik
weet zeker dat u en uw kinderen bij de nieuwe
logopediste in goede handen zullen zijn.
Bedankt voor alles, het was een fijne tijd met fijne
kinderen!
Liefs,
Juf Jennifer
Welkom juf Niké
Hallo,
Ik ben Niké Bremer, 22 jaar oud en ben logopedist bij
Verpalen & Neyssen Logopedie. Als net afgestudeerde
logopedist heb ik er zin in om aan de slag te gaan als
logopedist. Zoals Jennifer aan heeft gegeven, ben ik
vanaf 3 oktober 2016 de nieuwe logopedist op AlQoeba. Mijn werkdagen zijn maandag tot en met
woensdag.
Mocht u vragen hebben kunt u mij telefonische
bereiken op: 06-20692611 of kunt u mailen naar:
nike.logopedie@gmail.com
Logopedie oefening
1) Kan de leerling de leraar leren leren hoe de leraar
de leerling moet leren leren voor de leertoets die de
leerling van de leraar iets gaat leren
2) 'Hé, kleine krekel', zei de kraai kras, 'moet jij niet
naar de kleine krekel kleuterklas?' 'Nee', zei Klaas de
Krekel, 'vanmorgen las ik in de krant dat de kleine
kleuter krekelklas is afgebrand.'

Kennismakingsmiddagen
Waarschijnlijk heeft u de uitnodiging al ontvangen of
heeft u al een kennismakingsmiddag bijgewoond.
Hieronder vindt u een schema van de planning.
De kennismakingsmiddagen duren van
14.00 uur tot 15.00 uur.
Groep 7: Maandag 26/09
Groep 5: Dinsdag 27/09
Groep 3: Woensdag 28/09
Groep 1: Donderdag 29/09
Groep 8: Maandag 03/10
Groep 6: Dinsdag 04/10
Groep 4: Woensdag 05/10
Groep 2: Donderdag 06/10
Juf Derya bevallen
Op woensdag 31 augustus is juf Derya van een
gezonde zoon gevallen. Hij heet Eyup Sultan en zowel
moeder als zoon maken het goed. Uiteraard wensen
wij juf Derya een fijn verlof en alle geluk, plezier en
gezondheid aan haar en haar gezin!
Bibliotheekbezoeken / KBW
Vanaf afgelopen week ruilbezoeken weer van start
gegaan. Groep 7 en 8 hebben inmiddels een bezoek
gebracht aan bibliotheek Transvaalkwartier. Daar
wordt ook de mogelijkheid geboden aan kinderen om
zich kosteloos in te schrijven. Was uw kind al lid, maar
is hij of zij het pasje kwijt? Voor slechts €3,- kunt u
een nieuw pasje aanvragen en zijn er duizenden
kinderboeken beschikbaar om te lezen. Van 5 t/m 16
oktober is de Kinderboekenweek, het thema van dit
jaar is ‘Oma’s en opa’s- Voor altijd jong!’. Mocht u zin
hebben om voor te komen lezen of wilt u op een
andere manier een bijdrage willen leveren, kunt u dit
bij de groepsleerkracht aangeven! De overige
informatie zal in een aparte brief aan u worden
overlegd.
Eid ul Adha
Op 12, 13 en 14 september zijn de kinderen vrij
geweest van school. Dit uiteraard vanwege de
festiviteiten rondom het Eid ul Adha-feest. De viering
op school heeft dit jaar een andere invulling gekregen.
Wellicht was u tijdens de schoolviering aanwezig en
heeft u zelf kunnen ervaren dat de stemming gezellig
was, de optredens leuk om te bekijken en beluisteren
en dat het eten ongekend lekker was!
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Hieronder leest u enkele ervaringen van kinderen,
ouders en collega’s.
Juf Aliema
(Groep 2)
Ervaring: Het feest kreeg van de hele groep 2 duimen
omhoog. De gezelligheid zat er goed in. Buiten eten
werd genoemd als het leukste deel van het feest,
gedeeld met het krijgen van cadeautjes. Het eten
kreeg ook een dikke duim omhoog.
Ze hebben ook genoten van de voorstellingen. Zelf
hebben ze de Hadj in 5 stappen gepresenteerd in
groepjes. Dat vonden ze erg leuk. (Tawaaf, Safa en
Marwa lopen ,Salaat, Stenen gooien en Offeren).
Khalid
(Groep 7)
Ik vond Eid ul Adha leuk en gezellig. Maar alleen was
het die dag heel koud. Daarom letten kleine kinderen
niet op. Maar voor de rest was het leuk. We hadden
heel wat hapjes. En wat ook leuk was, was dat je naar
elke groep kon gaan voor hapjes. De surprises vond ik
ook heel leuk, we hadden allemaal cadeautjes
gekregen: groot, kleine en normaal. Toen we klaar
waren, waren we heel blij.
Ghizlane
(groep 7)
Op een vrijdag was het een mooie dag en een speciale
dag. Ik werd wakker en ik deed mooie kleertjes aan.
Waarvoor? Het was Eid. Toen ging ik naar school. Mijn
moeder had een wrap gemaakt. Toen waren we bij
school. We hadden een dua gedaan en toneelstukjes
en toen mochten we eten. Een uur later waren we in
de klas de surprises aan het uitpakken en de
cadeautjes aan het uitpakken. En iedereen had een
mooie cadeau!

5 oktober: Dag van de Leraar
5 oktober is World Teacher’s Day, met andere
woorden: de Internationale Dag van de Leraar. Op
deze dag worden veel leerkrachten in het zonnetje
gezet en wordt er een verkiezing gehouden voor
Leraar van het Jaar. Doelstelling van de verkiezing
Leraar van het Jaar is kwaliteiten van leraren in het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar
en bespreekbaar te maken en het leraarschap op een
positieve manier in beeld te brengen.
Juf Georgette stelt zich voor
Hallo allemaal,
Graag wil ik mij voorstellen als juf van de AlQoebaschool groep 5.
Mijn naam is Georgette Vyent, moeder van
tweedochters en oma van vier kleinkinderen.
Sommigen zullen mij nog herinneren als de juf van
groep 6 in 2012.
Werken met kinderen is mijn passie. Ik ben terug met
een nieuwe uitdaging waar ik mij volledig in wil
storten, om samen met het team en de ouders dit
schooljaar weer tot een prachtig en leerzaam jaar te
maken.
Groetjes,
Juf Georgette
Terug van Hadj
Dhr. Walidin maakte op dinsdag 28 september zijn
rentree. Drie weken lang is hij op Hadj geweest en dit
is hem uitstekend bevallen. We zijn blij dat hij weer
terug is om ons team te versterken!

Hamza
(groep 6)
De toneelstukken waren leuk, alleen was het druk, ik
kon niks horen. Het eten was lekker, alleen had
niemand een tafel. Groepen gingen met elkaar eten,
wat het drukker maakt. Daarna kwamen de cadeaus,
dat maakte het helemaal leuk. Tot slot: het was leuk!

Melding afwezigheid
Wanneer een leerling door ziekte/doktersbezoek niet
naar school kan komen zijn de ouders verplicht dit
tussen 08.15 - 09.00 uur aan school te melden. Niets
melden wordt aangemerkt als ongeoorloofd afwezig.
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