Den Haag, 2 december 2016
Nieuws vanuit groep 3
Hallo allemaal assalaam alk.wrmtb

Nieuws vanuit de groep 7
Beste lezer,

Dit schooljaar zijn ook wij héél leuk begonnen.
We zijn samen met twee heel spontane ouders naar
de kinderboerderij geweest. Dat was heel erg leuk.
We hebben daar diertjes gezocht en onder een
microscoop bekeken. De ontdekkingen waren
verrassend. We zijn heel veel van die diertjes te
weten gekomen. Wij mochten deze diertjes ook
natekenen. Wij hebben ook kleurplaten van de
kinderboerderij gekregen. We hebben ook naar wat
grotere dieren gekeken. Die zaten natuurlijk in de
hokken. Het ernaartoe gaan en komen is heel ordelijk
verlopen. Wij kunnen ons dus ook buiten de school
heel goed gedragen. Dat hebben wij thuis en op
school geleerd.

In groep 7 gaat alles voorspoedig! De eerste fase van
het schooljaar waarin er kennis is gemaakt met het
programma, de eerste toetsen voorbij zijn gekomen
en er enkele uitstapjes zijn geweest, is alweer bijna
voorbij. Voor de vakantie van start gaat, krijgen alle
kinderen nog hun eerste rapport mee naar huis. Als
afsluiting van dit kalenderjaar, gaan we schaatsen in
Leidschenhage als we genoeg begeleiders kunnen
vinden!

Op 13 december gaan wij naar het museum. Wij
worden door een bus opgehaald . Wij hebben weer
twee spontane ouders nodig. Wij hebben er zelf één
gevraagd. Die was heel erg blij en heeft ’ja’ gezegd.
Wij hebben nog één ouder nodig. Wie meldt zich
aan....?
Meester Ingemar is de gymmeester, maar wij krijgen
ook gym van meester Abdoelrahiem. Hij mag óók gym
geven. Wij hebben tijdens de gymles met de beide
meesters heel veel plezier. In de groep werken wij
ook met heel veel plezier.

Hieronder enkele korte stukjes van kinderen wat
betreft hun beleving in en buiten de klas;
Zainab groep 7
We hadden weer een uitstapje naar het Spui. Het was
heel leuk, we gingen praten over familie en over wat
je zou doen als er oorlog was. Het waren erg lastige
vragen, zoals of je zou vluchten of je eigen land
beschermen in geval van oorlog. Ook hebben en we
veel geleerd over kinderrechten, omdat het een paar
dagen erna de internationale dag was van de rechten
van het kind. We waren daar met een andere school
en zo te zien deed die andere klas veel minder goed
mee dan wij! We hopen dat we nog een keer
uitgenodigd worden!

O ja, wij krijgen op 13 december 2016 onze
rapporten. Spannend he....???
O K , wass akwrhb.
Tot de volgende keer.

Groep 7: Internationale Dag van de Kinderrechten op het Spui

Safae groep 7
Groep 7 is een gezellige en leuke klas. En onze meester
die is ook weleens druk, maar hij is ook lief hoor, want
we gaan misschien schaatsen en nog wat andere
leuke uitstapjes. Bovendien leren we uit veel
verschillende methodes, zoals Lezen in Beeld, Taal in
Beeld, Spelling in Beeld, Blits, Schrijven en voordat ik
het vergeet: WOORDENSCHAT, natuur-, wereld- en
tijdzaken!
Koran Recitatiewedstrijd
Vorig jaar heeft Khalid uit de huidige groep 7 de Koran
Recitatiewedstrijd gewonnen en is dus momenteel
titelverdediger. Bij deze daagt hij iedereen van onze
school uit om met hem het duel aan te gaan. Khalid
heeft er weer zin in, het woord is aan hem;
Winnaar Khalid aan het woord
Wie daagt mij uit om van mij te
winnen of te verliezen bij de
Koran Recitatiewedstrijd?
De onderbouw gaat tegen elkaar
en de bovenbouw gaat tegen
elkaar. Elke klas doet mee, behalve de kleuterklassen.
Ik ben vorig jaar eerste geworden, toen zat ik in groep
6. Tweede werd toen Abderrahman, toen uit groep 5.
Op de derde plek is vorig jaar Mohammed geëindigd,
hij zit nu in groep 8. Na de wintervakantie komt deze
wedstrijd er weer aan, dus….wie daagt mij uit?!
Logopedie op school eindigt per 1 januari 2017
Onze school ontving afgelopen week een hele
vervelende mededeling. De logopedist op onze school
kan haar werkzaamheden niet meer voortzetten.
Dit heeft te maken met de vergoedingen die zij van de
zorgverzekeraars krijgt en die steeds maar weer
worden verlaagd. Het is voor de logopedie van onze
school dus financieel niet meer haalbaar te blijven
voortbestaan.
Het stoppen van de logopedie op school betekent dat
een aantal kinderen die logopedie krijgen op school
de komende maand moeten worden ingeschreven bij
een andere logopedist. Ouders zijn daar zelf
verantwoordelijk voor maar zouden via ons school
maatschappelijk werk hulp bij kunnen krijgen bij het
zoeken naar een praktijk en het inschrijven.

Dus voor de voortgang van de logopedie stellen wij
alle ouders voor om zo spoedig mogelijk zelf een
logopediepraktijk buiten school te zoeken en daar in
te schrijven.
De betreffende ouders ontvangen nog een aparte
brief van de logopedist van school.
Cursus voor moeders van groep 1, 2 en de
Voorschool
Iedere woensdag kunnen moeders van peuters en
kleuters deelnemen aan een cursus op school. De
bijeenkomsten gaan over hoe het kind thuis zo goed
mogelijk gestimuleerd kan worden om taal te leren en
nieuwe ervaringen op te doen die belangrijk zijn in de
ontwikkeling van het kind.
De cursus heet Mee Leren Met Je Kind. U kunt zich
aanmelden bij juf Khadija den Hengst of gewoon op
de woensdagochtend langskomen.
Plaats:

Ouderlokaal

Tijd:

Na spelinloop om ongeveer 9.00 uur.

Verhuizing groepen 1,2 & 3
Hij komt, hij komt! De verhuizing van de groepen 1, 2
en 3 laat niet lang meer op zich wachten. Met ingang
van het nieuwe kalenderjaar is onze school weer
herenigd in het nieuwe(re) pand aan de
Terwestenstraat. Het brengen en halen van kinderen
wordt dan weer een stuk gemakkelijker voor u, de
kinderen, de leerkrachten én de chauffeurs. We kijken
ernaar uit!
Huiswerk
Ben jij een leerling die zijn of haar huiswerk
regelmatig naar school vergeet mee te nemen?
TIP  Leg je huiswerk op/onder/in/naast iets dat je ’s
morgens sowieso niet over het hoofd kan zien. Leg je
huiswerk bij je sleutels, stop het alvast in je tas of leg
het op of naast je ontbijtbord. Stop het in je schoenen
of zet een alarm op je telefoon, als je die tot je
beschikking hebt! Zodoende vergeet je véél minder
snel je huiswerk mee naar school te nemen.

Ok betekent het dat ouders weer zelf
verantwoordelijk worden voor het brengen en halen
naar en van de logopedie.
Natuurlijk zal de school kijken naar de mogelijkheid
een nieuwe logopedist bereid te vinden op school te
komen werken maar op dit ogenblik is daar geen
enkel zicht op.
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Uitstapjes
Als school trekken we er natuurlijk graag op uit. Heeft
u een lumineus idee voor een leerzaam uitstapje?
Kent u een plek waar kinderen veel kunnen opsteken
en waar een klas welkom is? Laat het weten aan de
groepsleerkracht en wie weet resulteert dit in een
interessant groepsuitje!
Wist u dat…?












… minstens de helft van de wereldbevolking
tweetalig is?
… meertalige kinderen beter kunnen
multitaken?
… meisjes op school beter zijn in talen?
… het Nederlands tot de 25 ‘meest vreemde’
talen behoort?
… we in het Nederlands geen woorden
hebben voor geuren?
… er géén Nederlands woord bestaat dat rijmt
op ‘twaalf’?
… het woord ‘gezelligheid’ niet vertaald kan
worden in een andere taal?
… het meest voorkomende woordje in de
Nederlandse taal ‘eh’ is?
... het woord
hippopotomonstrosesquipedaliofobie de
angst voor lange woorden betekent?
… op de Al-Qoebaschool er veel wordt gedaan
om de vocabulaire van kinderen te
verbeteren?

Vrijwilligers gezocht!
Met grote regelmaat is onze school op zoek naar
mensen die op vrijwillige basis iets kunnen betekenen
voor de school. Heeft u tijd over en wil u iets
bijdragen aan de organisatie op school? Staat u er
welwillend tegenover om als begeleiders op het plein
te surveilleren of heeft u een andere taak in
gedachten? We zouden het zéér op prijs stellen als
hier zich enkele ouders zich voor aanmelden. Dit kan
bij dhr. Walidin of bij de groepsleerkracht.
Wij rekenen op u!

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017
Eerste dag
Rapportavond
groep 1 t/m 3
Rapportavond
groep 4 t/m 8
Wintervakantie
Voorjaarsvakantie
Vakantiedagen
(Pasen)
Meivakantie
Vakantiedagen(Hemel
vaartsdag))
Vakantiedagen(Pinkst
eren)
Ied-ul-Fitr vakantie
Zomervakantie

Laatste dag

15-12-2016
13-12-2016
26-12-2016
27-02-2017

06-01-2017
03-03-2017

14-04-2017

17-04-2017

24-04-2017

05-05-2017

25-05-2017

26-05-2017

05-06-2017
26-06-2017
10-07-2017

27-06-2017
25-08-2017

Rapportgesprekken
Zoals u waarschijnlijk al heeft begrepen, komen de
eerste rapportgesprekken er weer aan. Heeft er eraan
gedacht om het vorige rapport weer bij de
groepsleerkracht in te leveren? Zodoende kan hij of zij
u van een vers rapport voorzien!

Op dinsdag 13 en donderdag 15 december
vinden de eerste rapportgesprekken plaats.
Uiteraard krijgt u hier binnenkort bericht over!
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