Den Haag, 4 november 2016
Kinder- en Jeugdburgemeester in het Atrium
Op 24 oktober was groep 7 welkom op het stadhuis
aan het Spui. In de trouwzaal werden de plannen die
voorafgaand aan het bezoek gemaakt waren door vier
partijen. Hierbij het verslag van Zobia.
Gisteren hadden we K.J.B. (Kinder- en
Jeugdburgemeester). Het was heel leuk en gezellig.
We hebben een heleboel ideeën om Den Haag te
verbeteren. Bijvoorbeeld: de komst van een Haagse
islamitische middelbare school, een apart zwembad
voor vrouwen, ‘glow-in-the-darkprullenbakken, meer
hulp aan zwerfdieren en een taalpaleis. Onze
kinderburgemeester heet JoSiJas en zijn assistent
Marijke en de wethoudster mevrouw Punt. Alle ideeën
zijn zó leuk. Maar we weten nog niet wanneer ze het
gaan doen. Ik hoop dat ze het zo snel mogelijk doen
en volgens mij zijn de kinderen het met mij eens. Bye!
Bezoek Gemeentemuseum groep 5 & 7
Woensdag 12 oktober bezochten de groep 5 en 7 het
Gemeentemuseum. Nefisa uit groep 5 doet verslag.
In het museum zagen we prachtige dingen zoals
beelden van mensen van vroeger en automaten die ze
vroeger gingen gebruiken en we mochten zelf ook
automaten gebruiken en we moesten onze fantasie
gebruiken, net als de uitvinders.
Wintertijd
Met ingang van vrijdag 4 november zijn alle leerlingen
om 11.45 uur vrij in verband met het djoema gebed.
Aan alle kinderen hierbij ook het verzoek om op tijd
klaar te staan bij de bussen om ervoor te zorgen dat
ook de chauffeurs na hun ritten het gebed kunnen
verrichten.
Nieuwe IB’er
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Met ingang van dit schooljaar ben ik de waarnemend
Intern Begeleider van de Al-Qoebaschool. Mijn naam
is Naazra Khedoe. Ik woon in Pijnacker en ben 43 jaar
oud. Op de Al-Qoebaschool werk ik al 10 jaren en heb
les gegeven in groep 4. Sinds dit schooljaar volg ik een
opleiding voor Intern Begeleider en in de tussentijd
heb ik de zorgtaken hier op school opgepakt. Op dit
moment werk ik 5 dagen. Maandagen, dinsdag en
vrijdag zijn mijn Ib-dagen. Op woensdag sta ik voor

groep 4 en op donderdag sta ik voor groep 4. Mocht u
vragen hebben, dan bent u altijd welkom op maandag
tussen 08.30 uur en 09.30 uur. U kunt op dat moment
zonder afspraak terecht. Voor de andere dagen kunt u
een afspraak maken via de administratie of u kunt een
e-mail sturen naar naazra.alqoeba@gmail.com
Met vriendelijke groeten,
Juf Naazra Khedoe
Bevingen nieuwe locatie
Sinds twee weken krijgen de groepen 4, 5, 6, 7 en 8
les op onze locatie aan de Terwestenstraat. Zowel
vanuit de kinderen als uit het team klinken er
positieve geluiden. Israa uit groep 7 heeft een aantal
positieve zaken op een rijtje gezet:
 Er zijn hier veel speeltuinen in de buurt!
 De gymzaal is vlakbij en ziet er goed uit!
 De boomhut ziet er prachtig uit!
 De klassen ziet er erg netjes uit!
 De school oogt en ruikt fris!
 Er is goede verlichting en ventilatie!
Israa geeft wel te kennen nog erg te moeten wennen
aan het gebouw. Zij is net als veel andere leerlingen,
weleens de weg kwijtgeraakt naar het lokaal.
(Red.: leerkrachten hebben hetzelfde probleem, komt
vanzelf goed!)
Wist u dat…?
De boomhutten zijn gemaakt door een groot
kunstenaar? Florentijn Hofman heeft in
samenwerking met Jasper van der Made deze twee
boomhutten gerealiseerd. Ze zijn geplaatst in april
2009 en zijn destijds geplaatst in het kader van ‘kunst
op scholen’.
De toentertijd
dertig jaar
oude platanen
zijn speciaal
geselecteerd op
hun kruin
en
takkenformatie.
De twee boomhuizen staan symbool voor jong zijn en
dromen voordat je naar de middelbare school gaat en
in de harde wereld van cijfers, presteren en
volwassen worden terecht komt.
Hofman stat bekend om zijn grote, opvallende
kunstwerken. Zo liet hij in 2007 een gele badeend van
26 meter dobberen op de Franse rivier de Loire.

Nieuws uit groep 1
De afgelopen periode heeft groep 1 al heel wat
geleerd en beleefd.
We begonnen met het thema WELKOM waarbij de
kinderen kennismaakten met de juf en de afspraakjes
in de groep.
Daarna was het bijna OFFERFEEST en hebben de
kinderen in de poppenhoek de Hadj en het feest
kunnen naspelen.
We hebben in groep 1 ook net het thema ETEN EN
DRINKEN afgerond. De kinderen hebben winkeltje en
restaurantje gespeeld. Ze hebben appelmoes
gemaakt en natuurlijk geproefd. En ook
boodschappen gedaan en een ontbijt klaargemaakt
voor de papa’s en mama’s.
Het thema van de KINDERBOEKENWEEK was OPA en
OMA en er hebben in groep 1 wel 3 oma’s
voorgelezen.

Kennismakings- en informatiebijeenkomsten
Voor de herfstvakantie zijn er in de groepen
kennismakings- en informatiebijeenkomsten geweest.
Deze zijn door de ouders goed bezocht.
Wij danken u voor uw belangstelling en hopen ook dit
jaar weer op een goede samenwerking tussen school
en thuis.
Mocht u de bijeenkomst in de klas van uw kind(eren)
niet hebben bezocht, vraag dan in ieder geval nog bij
de leerkracht om het KOELKASTBLAD met praktische
informatie over het komende schooljaar.
Nieuws uit groep 2
Salaam alaikoem,
In groep 2 zijn we aan het leren en werken over het
thema Herfst. We praten over de
herfstverschijnselen, de herfstdieren en nog veel
meer…...

Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het
thema HERFST. Natuurlijk gaan we daarbij lekker naar
buiten voor een herfstwandeling.
Bij ieder thema ontvangen de ouders van groep 1 (en
2) een huiswerkbrief.
In de brief worden de ouders geïnformeerd over het
thema en er staan veel tips in om thuis met de
kinderen activiteiten te doen die de ontwikkeling
stimuleren.
De maak-opdracht moet altijd mee terug naar school!

Er ligt ook een champignondoos in de klas. De
komende weken gaan we de groei van de
champignons volgen.
Verder hebben we al een paar letters leren kennen
en herkennen. Ook kunnen we al goed samenwerken
en elkaar helpen.
Wassalaam,
De juf en kinderen van groep 2!.
Het Nationaal Schoolontbijt
Aanstaande donderdag 10 november krijgen de
leerlingen van de Al-Qoebaschool een heerlijk en
voedzaam ontbijt op school!
Dit wordt verzorgd door Het Nationaal School Ontbijt.
Deze organisatie wil het ontbijten promoten onder
leerlingen en ouders van de basisschool.
Let op dat u vanaf volgende week maandag zelf een
bord, een beker en bestek mee geeft aan uw
kind(eren) in een apart plastic tasje.
U vindt meer informatie over het Nationaal School
Ontbijt op www.schoolontbijt.nl

2

Veilig op de fiets in herfst en winter
Tijdens het fietsen in de herfst of winter hebben we
vaak te maken met onstuimig weer. De wisselende
weersomstandigheden in de herfst kunnen nogal
eens zorgen voor slecht zicht, hetgeen ervoor zorgt
dat u moeilijker wordt gezien door andere
medeweggebruiker. Maar ook gladheid door sneeuw
of ijzel zorgen in de winter meestal voor een hoop
problemen en valpartijen met vaak ernstig letsel tot
gevolg. Wilt u in deze periode toch zo veilig mogelijk
op pad, dan is het zaak de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen.
Onderhoud fiets
Zorg dat uw fiets winterklaar is. Waar kunt u zoal naar
kijken:


Banden: controleer het profiel en vervang uw
band indien dit te weinig is geworden.





eventueel extra lampjes aan uw arm.



Verlichting: Goed werkende verlichting is met







kleding.
Route en regels
Het kiezen voor de kortste weg is niet onder alle
weersomstandigheden de meest veilige keuze. Dus
kies afhankelijk van de weersomstandigheden uw
route met zorg en houdt rekening met de volgende
factoren:


Voorrang: neem geen voorrang maar wacht
totdat deze wordt verleend.



Verkeersdrukte: kies bij verwachte drukte
voor een alternatieve rustigere route.



Apart fietspad: plan uw route zoveel mogelijk
langs wegen met een apart fietspad, of wegen

belangrijk. Zorg er dan ook voor dat alle

waarvan u weet dat er voldoende is tussen u

verlichting goed werkt en vervang de lampjes

het snelverkeer.


Straatverlichting: kies in het donker en bij

Remmen: borstel de remblokjes goed schoon

slechte weersomstandigheden voor wegen

en vervang deze indien ze te glad zijn

die goed verlicht zijn. Zien en gezien worden

geworden.

is toch het meest veilig.

Zadel: Zet uw zadel iets lager dan u gewend



Geen onnodig risico: stap af als u een situatie

bent zodat u beter met uw voeten bij de

niet goed kunt inschatten door het slechte

grond kan . Deze tip geldt met name in geval

weer en zorg dat u zeker bent van uw zaak

van gladheid.

alvorens u verder fietst.

Fietstassen: zorg dat deze goed vastzitten en
niet tussen de spaken kunnen waaien.

Veilig op weg
Dagelijks zien we mensen om ons heen met tassen
aan het stuur, kinderen voor- en achterop en het
mobieltje nonchalant aan het oor. Bij sneeuw en ijzel
is dit natuurlijk vragen om ongelukken. Houdt u
rekening met de volgende zaken en ga veilig op weg:


Zorg voor warme wind- en waterdichte

name door het vaak slechtere zicht zeer

indien nodig.


Vervoer geen extra personen op de fiets bij
sneeuw of ijzel (ook geen kinderen).

sneeuw en ijzel. Maar let op: niet te zacht.


Zet mee te nemen spullen goed vast op de
bagagedrager.

Bandenspanning: een iets zachtere band dan
normaal vergroot de grip op het wegdek bij

Zorg voor een goede verlichting en draag

Houdt altijd beide handen aan het stuur en
vervoer niets groots of zwaars waardoor u

Kleding
De kleding die u tijdens een fietstocht in de herfst en
winter draagt moeten bij voorkeur warm en
waterbestendig zijn. Maar waar kunt u bij het kopen
van fietskleding nog meer aan denken:


Kleding die ademt: U kunt het eerder koud
krijgen op de fiets indien u er niet voor zorgt
dat eventueel vrijgekomen transpiratievocht
makkelijk weg kan.

niet in volledige controle bent over de fiets.
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Kleding met reflectorstrepen: Zien en gezien
worden.



Lichte kleding: fietsers die lichte of opvallende
kleuren dragen worden beter gezien door
medeweggebruikers, denk hierbij aan
geel,oranje of wit.



Regenschoenen: deze overschoenen houden
uw voeten droog en warm.
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