
 
                                                     Den Haag, 14 mei 2018 

 

 
 
Nog maar een paar dagen en dan begint de 
gezegende maand ramadan. Alhamdoeliellah. De 
ramadan is de negende maand van de islamitische 
maankalender. Het is de maand van inkeer, waarop 
tussen de dageraad en zonsondergang gevast wordt. 
Het vasten houdt in dat moslims op deze tijden niet 
eten, drinken, roken en dat ze zich onthouden van 
geslachtsgemeenschap. Daarnaast zijn ook liegen, 
schelden, kwaadspreken en vloeken tijdens de 
ramadan extra kwalijk. Laten we daarom allemaal 
proberen om ons gedrag in deze maand te 
verbeteren. Laten we extra lief zijn voor elkaar, ons 
geduld bewaren  en elkaars fouten vergeven. Moge 
Allah ons vasten accepteren en ons de kracht geven 
om ons gedrag te verbeteren.  
 

Voor onze kinderen is dit ook 
een bijzondere maand. Veel 
kinderen proberen ook mee te 
vasten en gaan de avonden mee 

naar de moskee. Dat is een goede zaak. Wij moeten 
onze kinderen deze zaken leren. Wel is het belangrijk 
dat de kinderen voldoende rust krijgen en uitgerust 
op school komen. Let daar alstublieft op. Laat ze 
bijvoorbeeld, als het nodig blijkt, na schooltijd een 
paar uurtjes slapen. 
 
We gaan in de ramadan weer allerlei leuke 
activiteiten doen met de kinderen inshaAllah. Zo gaan 
we 1 juni as. inshaAllah met de groepen 7 en 8 
gezamenlijk een iftar doen op school. Met de 
kinderen van de groepen 1 tot en met 6 gaan we op 6 
juni de Hicret moskee bezoeken. De school wordt 
versierd en tijdens de godsdienstlessen wordt er 
uiteraard voldoende aandacht besteed aan de 
ramadan. 

Wij kijken allen uit naar de maand ramadan en 
wensen iedereen een gezegende ramadan. 
 
Vierde voorschoolgroep 
De inschrijvingen blijven binnenkomen. 
Alhamdoeliellah. De kinderen in groep 1 kunnen we 
plaatsen. Op de voorschool is er weer een wachtlijst 
ontstaan. We zijn daarom deze week gestart met de 
vierde voorschoolgroep, alhamdoeliellah.  Het gaat 
heel goed met de Al-Qoebaschool. Moge Allah ons 
leiden en onze kinderen het beste geven van alle 
werelden. 
 
Cito Eindtoets groep 8 
Voor de meivakantie heeft groep 8 de 
Centrale Eindtoets gemaakt. Voor het 
eerst hebben een aantal kinderen de 
toets digitaal gemaakt. We hebben 
dus meteen gebruik gemaakt van ons computerlokaal. 
De toets is zowel schriftelijk als digitaal goed gegaan. 
We hebben er alle vertrouwen in dat de kinderen 
weer het maximale uit zichzelf hebben gehaald. We 
zijn trots op onze kinderen en natuurlijk ook op de 
juffen, meesters en ouders die dag in dag uit moeite 
doen om de kinderen te stimuleren en te 
ondersteunen. MashaAllah. 
 
Huiswerkbegeleiding en kooklessen na schooltijd 
Deze week starten inshaAllah de huiswerkbegeleiding 
en kooklessen van ArenaTalent bij ons op school. Als u 
uw kind wilt aanmelden, kan dat nog steeds. U kunt 
contact opnemen met de administratie van 
ArenaTalent: 070 – 7113916 / 06 – 81610876 of  
administratie@arena-talent.nl 
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De redactie besteedt de uiterste zorg aan de 
betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde 
data. Toch komt het onverhoopt weleens voor dat er 
data niet kloppen of worden gewijzigd. Wij hopen op 
uw begrip hiervoor! 

 

 
Schoolmaatschappelijk werk. 
Graag wil ik mij even voorstellen, mijn naam is Sezen 
Durmus. Ik ben werkzaam op verschillende 
basisscholen in de Haagse wijken Transvaal en 
Schilderswijk als schoolmaatschappelijk werker. Ik 
ondersteun ouders, kinderen en leerkrachten bij het 
zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en 
problemen die te maken hebben met school, 
opvoeding of thuissituatie.  

Na de meivakantie zal ik ook werkzaam zijn op de Al-
Qoeba. Mijn werkdagen op de Al-Qoeba zijn 
dinsdagmiddag en vrijdagochtend. Voor vragen of het 
maken van een afspraak kunt u mij bereiken op het 
volgende nummer; 06-28247296 of per mail; 
s.durmus@smw-basisschool.nl   

Met vriendelijke groet,  
Sezen Durmus 

Geen overlast veroorzaken in de buurt 
De islam leert ons om goede burgers te zijn. We 
moeten onze buren goed behandelen. We mogen 
geen overlast veroorzaken in de buurt. Als we onze 
kinderen ophalen en afzetten, moeten we de weg 
vrijlaten voor andere weggebruikers. Ook leren we de 

kinderen om geen vuil op straat te 
gooien. Laten we als ouders en 
personeel het goede voorbeeld 
geven.  We houden de weg in de 
ochtend en in de middag vrij. Als de 

kinderen uit moeten stappen, zoeken we een 
parkeerplaats op om dit in alle rust te kunnen doen. 
En als we vuil zien op straat, dan 
rapen we het op en gooien het in 
de prullenbak. Allah zal ons en 
onze kinderen hiervoor belonen. 
 
Seksuele voorlichting in groep 8 
Seksuele vorming is sinds eind 2012 verplicht voor het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs (onderbouw) en 
speciaal onderwijs. Wij gebruiken hiervoor een 
methode die volledig vanuit islamitisch perspectief is 
opgesteld. Zij is gericht op de moslimjongeren in de 
Nederlandse samenleving en is voorzien van de sinds 
december 2012 verplichte kerndoelen seksuele 
diversiteit. Binnenkort krijgen de kinderen van groep 
8 deze lessen tijdens het godsdienstonderwijs 
aangeboden op school inshaAllah. 

 

Vrije dagen schooljaar 2017-2018 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

2e Pinksterdag Ma. 21-05-‘18  

Onderbouw vrij Vr. 08-06-‘18  

Ramadan vakantie  Ma. 11-06-‘18  Vr. 15-06-‘18 

Zomervakantie Vr. 13-07-‘18 Vr. 25-08-‘18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geplande activiteiten 2e helft schooljaar 2017-
2018 (onder voorbehoud) 

 
Activiteit Schooldag 

Verwelkoming ramadan 15-05-‘18 

Entreetoets groep 7 22-05-‘18 t/m 28-05-‘18 

Iftar groep 7/8 en personeel 01-06-‘18 

Cito-toetsen (E-versie) 04-06-’18 t/m 08-06-‘18 

Sportdag 19-06-‘18 

Ied ul fitr viering 22-06-‘18 

Schoolreis 27-06-‘18 

3e rapport 09-07-‘18 

Activiteitenweek groep 8 09-07-’18 t/m 12-07-‘18 
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Bazaar 
Voor de vakantie heeft onze school een bazaar 
georganiseerd. De bazaar heeft een mooi bedrag 
opgeleverd dat merendeels ten goede komt aan het 
podium dat we zodoende hebben kunnen 
aanschaffen.  

We hebben in totaal 1212 euro opgehaald met 
hapjes, activiteiten en henna. De kosten van de 
bazaar waren 292 euro. Het podium kostte 800 
euro. We hebben het geld van het podium dus 
ruimschoots opgehaald. MashaAllah. We hebben nu 
een mooi, groot podium. We kunnen dit podium 
voortaan gebruiken bij de activiteiten en optredens 
die we hebben. We hoeven nu voortaan niet meer te 
huren. Dat is een goede zaak. 

Het geld dat we over hebben (120 euro), gaan we 
gebruiken voor de bazaar van volgend schooljaar 
inshaAllah.  

Als commissie zijn we erg tevreden met de grote 
opkomst en het verloop van de activiteiten. De 
hapjeskraam was rijkelijk gevuld met allerlei 
lekkernijen die als ‘zoete broodjes’ over de toonbank 
gingen. Een aantal personen heeft zich vol liefde 
ingezet om de bazaar tot een succes te maken, 
daarom verdienen zij het om in het zonnetje gezet te 
worden. Onze dank gaat uit naar de ouderraad, de 
familie Chaudry voor de hennastand, de sponsors, de 
stagiaires, de vrijwilligers en ouders die zich op welke 
manier dan ook hebben ingezet om de bazaar tot een 
succes te maken.  

Schoolreis 
Het schoolreisje komt steeds dichterbij! Zoals u weet 
gaan wij woensdag 27 juni op schoolreis; 

De groepen 1 t/m 4 gaan naar Blijdorp  
De groepen 5 t/m 7 naar de Efteling 

Wilt u ervoor zorgen dat u vóór 
woensdag 25 april betaald heeft? Als 
u een ooievaarspas heeft, kunt u deze 
bij de administratie laten scannen.  

Wanneer er geen betaling wordt 
ontvangen, kunt uw kind niet mee op 
schoolreis.  
 

Op deze leuke dag nemen de 
kinderen elk jaar veel lekkers 
mee. Wilt u uw kind ook een 
voedzame boterham en 
voldoende drinken meegeven? De 
kinderen worden in de middag 
getrakteerd op patat met mayonaise en een lekker 
ijsje.  
 
Deze schooldag duurt langer dan dat u gewend bent;  

Verwachte eindtijd groep 1 t/m 4: 16:00 uur 
Verwachte eindtijd groep 5 t/m 7: 19:00 uur 
 
(De aankomsttijd kan afwijken van de planning door 
verkeersdrukte of onvoorziene omstandigheden)  
Houd er rekening mee dat u uw kind(eren) niet door 
de schoolbus wordt thuisgebracht, u dient zelf zorg te 
dragen voor het vervoer naar huis!  
 
Wij danken u voor uw medewerking en verheugen 
ons op deze speciale dag. 

 
 
Nieuws uit groep 2B 
Het heerlijke weer is in groep 2B niet onopgemerkt 
voorbij gegaan. Door de stralende zon konden wij aan 
de slag met schaduw. Wij hebben de schaduw van 
een ander kind overgetrokken met krijt. Wij moesten 
heel goed kijken en ook goed stil blijven staan. Het 
resultaat is heel mooi geworden! 

 

 

 

Met het lekkere weer hebben wij ook gezellig 
gepicknickt. Iedereen heeft een heerlijk fruithapje 
meegenomen dat we na het spelen lekker konden 
opeten. Aan het eind kregen wij ook nog een lekker 
ijsje van onze juf! 
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Sinds kort heeft groep 
2B kikkervisjes in de 
klas. Wij hebben 
geleerd dat er eerst 
eitjes worden gelegd 
door een kikker. Al die 
eitjes samen noem je 

kikkerdril. Daarna komen de kikkervisjes uit hun eitje, 
krijgen ze een staartje en kunnen ze zwemmen. Het 
kikkervisje krijgt dan pootjes en het staartje verdwijnt. 
Het kikkervisje is dan veranderd in een echte kikker! 
Wij wachten met smart totdat onze kikkervisjes 
veranderen in kikkers. Ondertussen verzorgen wij ze 
heel goed!  

Nieuws uit groep 4 
We hebben de afgelopen periode heel 
hard gewerkt aan stof die de kinderen moeten 
beheersen. 

De kinderen zijn heel gemotiveerd en doen hard hun 
best. Ik ben bezig de kinderen voor te bereiden op de 
komende Cito E-toetsen. Ik heb daarbij jullie steun 
nodig om het maximale resultaat te behalen. Verdere 
informatie zult u van mij via de mail krijgen. 

De kinderen hebben echt genoten van de 
Koningsspelen en de bazaar. De kinderen hebben zelfs 
reclamepamfletten gemaakt  die op veel plekken in 
school te zien waren.  

Bibliotheekbezoek 
De kinderen kunnen hun boeken voor de laatste keer 
dit schooljaar ruilen op donderdag 17 mei. 

Museumbezoek 
Op dinsdag 15 mei bezoeken de kinderen het 
Gemeentemuseum in Den Haag. De bus komt 
voorrijden om 08:45 uur. De lestijd is van 09:15 uur 
tot 10:30 uur. Gaat u mee als begeleider? Er is 
minstens één hulpouder nodig om dit leuke uitstapje 
doorgang te laten vinden.  

 

 

 

Woordenschat 
De kinderen hebben allemaal een groen mapje van 
mij gekregen. Laat uw kind 
de woorden goed oefenen! 

Verder beheerst een groot 
deel van de kinderen de 
tafels. Daar word ik blij 
van!  

Nieuws uit groep 5A 
Schoolzwemmen 
Elke dinsdagochtend gaan 
wij samen met groep 5B en groep 6 naar de zwemles 
in zwembad de Houtzagerij. Wij vinden dat erg leuk 
en zijn blij dat we dat met school kunnen doen. Veel 
van ons zwemmen al voor een diploma en anderen 
moeten eerst nog leren zwemmen. Binnenkort mag 
Yassine voor Zwemvaardigheid 2 afzwemmen. 
Abdurahman gaat voor zijn C-diploma.  
Ma’shaa’Allah! 
 
Miraaj un Nabie 
 

 
Op vrijdag 13 april 
hadden we het erg leuk. 
Op deze dag was er extra 
aandacht voor het gebed. 
Het was erg leerzaam. 
We mochten een eigen 
gebedskleedje maken en 

de 3 beste wonnen een prijs. Ook deden wij een 
islamquiz. Dat was erg spannend. Abdirazaq had deze 
quiz gewonnen. Het spannendste was dat wij met de 
klas moesten optreden. Wij zongen een liedje van 
Zain Bhikha ‘Allah made everything’. Dat ging erg 
goed!  
 
 

_________________________________________________Dank voor het lezen, einde nieuwsbrief!_____ 


