Den Haag, 30 augustus 2017
Assalamoe alaikoem, beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanuit de directie
Start nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.
Alhamdoeliellah! Er zijn veel nieuwe kinderen
gestart. We hebben nu met de wil van Allah 215
leerlingen op school. Wij heten alle kinderen en
ouders en in het bijzonder de nieuwe kinderen en
ouders/verzorgers welkom op onze school. Moge
Allah alle leerlingen, ouders, verzorgers,
personeelsleden, bestuursleden en alle
betrokkenen van onze Al-Qoebaschool zegenen.
Ameen.
Vanuit de redactie...
Ook dit jaar zal de nieuwsbrief verschijnen op de
eerste vrijdag van de maand, zoals u dat van ons
gewend bent. Wij streven ernaar u middels de
nieuwsbrief op de hoogte te brengen van alle
belangrijke informatie. U zult er onder andere
ook algemene informatie in vinden over de
school, leuke en leerzame activiteiten in de
buurt, nieuws uit de groepen en nieuws vanuit de
MR/OR.
Dit schooljaar zal de redactie gevormd worden
door meester Roland en juf Rachida. Namens het
hele team van de Al-Qoebaschool wensen wij u
en de kinderen hierbij veel leesplezier en een fijn
en succesvol schooljaar toe.
Met vriendelijke groeten,
meester Roland Bruijnzeels
en juf Rachida Talhaoui
Redactie nieuwsbrief schooljaar 2017-2018

Welkom juf Ilham en juf Abida
Om de grote stroom leerlingen aan te kunnen
hadden we vorig jaar de groepen 1 en 2 al
opgesplitst (groepen 1A, 1B, 2A en 2B). Dit
schooljaar hebben we bij de start de groepen 3
en 5 opgesplitst (groepen 3A, 3B, 5A en 5B) en
verwachten we dat we gedurende het schooljaar
groep 1 nog een keer moeten opsplitsen (groep
1C). Alhamdoeliellah. We zijn blij met de komst
van juf Ilham en juf Abida. Juf Ilham staat in
groep 2B en juf Abida in groep 5B. Ze hebben
beiden voor de zomervakantie hun PABOdiploma behaald en hebben er erg veel zin in.
Ze hebben tijdens hun opleiding de laatste
ontwikkelingen meegekregen die ze met ons
zullen delen en ze zullen een frisse blik werpen
op de gang van zaken op school. Zodoende
bestaat ons team nu uit een goede mix van
ervaring en vernieuwing. Alhamdoeliellah. We
zijn bezig met het werven van nog één juf of
meester voor de toekomstige groep 1C. Ook dit
zal ons met de wil van Allah de Verhevene
lukken. Doet u vooral doe’a voor onze school dat
we mogen blijven groeien in leerlingaantal, maar
vooral ook in kwaliteit. We doen het al heel goed,
maar een goede school blijft altijd in
ontwikkeling.

Schooltijden 2017-2018
Maandag t/m donderdag 08:00-15:00 uur
Vrijdag 08:30-12:00 uur (Wintertijd: 11:45 uur)
De dagopening start om 08:25 uur, leerlingen
worden geacht op dit tijdstip aanwezig te zijn.

Vrije dagen schooljaar 2017-2018
Vrij
Ied ul Adha
vakantie
Studiedag 1
Prinsjesdag
Herfstvakantie
Wintervakantie
Studiedag 2
Voorjaarsvakantie
Studiedag 3
Goede vrijdag
1e Paasdag
Studiedag 4
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Ramadan vakantie
Zomervakantie

Eerste dag
Do. 31-08-‘17
Ma. 18-09-‘17
Di. 19-09-‘17
Ma.16-10-'17
Ma. 25-12-`17
Ma. 05-02-‘18
Ma. 26-02-‘18
Ma. 05-03-‘18
Vr. 30-03-‘18
Ma. 02-04-‘18
Do. 26-04-’18
Vr. 27-04-‘18
Ma. 30-04-’18
Ma. 21-05-‘18
Ma. 11-06-‘18
Vr. 13-07-‘18

Laatste dag
Di. 05-09-‘18

Contact
IBS Al-Qoeba
Terwestenstraat 105
2525 GG DEN HAAG
www.alqoeba.nl
info@alqoeba.nl
070 – 388 7915

Doelen die we aan huiswerk verbinden:



Vr. 20-10-'17
Vr. 05-01-‘18




Vr. 02-03-‘18

Vr. 11-05-‘18
Vr. 15-06-‘18
Vr. 25-08-‘18

Geplande activiteiten
1e helft schooljaar 2017-2018
Activiteit
Ied ul Adhaviering
Informatiebijeenkomst
Kinderboekenweek
Tafeltjesmiddag 1
Milaad un nabie
Nationale Voorleesdagen
Poëzieweek
Tafeltjesmiddag 2

Huiswerk op de Al-Qoebaschool
Zoals u wel gewend bent, krijgt uw kind elk
schooljaar wekelijks huiswerk mee. Dit schooljaar
starten alle groepen met het geven van het
huiswerk na de Ied ul Adhavakantie.

Schooldag
08-09-‘17
12-09-‘17
04-10-’17 t/m 15-10-‘17
10-10-‘17
01-12-‘18
24-01-’18 t/m 03-02-‘18
25-01-’18 t/m 31-01-‘18
13-02-‘18

Structureel gewend raken aan huiswerk
(planning, zelfstandigheid en regelmaat)
Extra inoefenen van de aangeboden
leerstof op school
Een doorgaande lijn creëren in het
huiswerkbeleid
U, de ouders betrekken bij het
huiswerkbeleid

Informatie over het te maken huiswerk sturen wij
u via e-mail. De groepsleerkrachten zullen u
structureel informeren over de inhoud van het
huiswerk met eventuele toelichtingen.
Overige zaken:


Schoolbreed geven wij huiswerk mee op
donderdag, de woensdag erop is de
uiterlijke inleverdatum



Huiswerk wordt gemaakt door kinderen,
het is de taak van ouders hierop toe te
zien. Het is uiteraard niet de bedoeling
dat ouders zelf het huiswerk maken, maar
wel een helpende hand bieden!

Kennismakingsbijeenkomst
In de week van 11 september
2017 worden er
kennismakingsbijeenkomsten
georganiseerd in alle groepen.
In de bijlage kunt u er meer hierover lezen. Wij
hopen alle ouders over twee weken te zien.
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Eigen woedoeruimte voor de kinderen
De kinderen vanaf groep 5 verrichten samen het
gebed. Tot nu toe moesten de kinderen de
woedoe (kleine wassing) één voor één bij de
wasbakken in de toiletruimte verrichten. Dat is
niet wenselijk en leverde veel problemen op. We
hebben daarom bij de gymzalen de
doucheruimten omgebouwd tot woedoeruimten.
Uiteraard is er een aparte ruimte voor jongens en
een aparte ruimte voor meisjes. Alhamdoeliellah.
Voortaan kunnen de kinderen gemakkelijk en
gezamenlijk de woedoe verrichten en daarna
gezamenlijk gaan bidden. Alhamdoeliellah!

godsdienstleraar. Het bestuur is bezig om
ondersteuning te regelen voor hem zodat hij op
beide plaatsen (As-Soeffahschool en AlQoebaschool) de godsdienstlessen kan blijven
geven inshaAllah.

Logopedie
We hebben vanaf dit schooljaar weer een
logopediste in het gebouw. Haar naam is Marlou
van der Meer. Ze werkt op de dinsdagen en
donderdagen op de 1e etage.
Logopedie wordt op school georganiseerd voor
de leerlingen die logopedie nodig hebben. U kunt
met de juf of meester van uw kind bespreken of
dat voor uw kind nodig is of niet.
De logopedie is geregeld vanuit een
samenwerking van school met logopediepraktijk
Schilderswijk. Als uw kind in aanmerking komt
voor logopedie, krijgt hij of zij 1x, soms als het
nodig is, 2x per week logopedie. Omdat een
logopediepraktijk de lessen verzorgt, is het
noodzakelijk dat u een verwijsbrief aan uw
huisarts vraagt, zodat de behandelingen vergoed
worden door uw zorgverzekering. Het is verplicht
door de zorgverzekering, dat u minimaal twee
keer per maand aanwezig bent bij de
behandeling. U kunt dan zien wat er geoefend
wordt en kan Marlou met u overleggen hoe u
thuis de juiste articulatie van uw kind op een
speelse manier kunt stimuleren.

Ied ul Adha
Vrijdag 8 september vieren we Ied ul Adha op de
Al-Qoebaschool!

Godsdienst
Juf Hayat heeft tot voor kort de godsdienstlessen
verzorgd. Nu staat juf Hayat in groep 1B. We zijn
daarom op zoek gegaan naar een nieuwe
godsdienstleerkracht. De godsdienstleraar van de
As-Soeffahschool in Amsterdam zal dit jaar de
godsdienstlessen geven inshaAllah. Imam Rafiek
Roshanali heeft veel ervaring als

Oproep nieuwe MR leden
De Al-Qoeba school is een
groeiende school met een
sterk team van leerkrachten
en ondersteuners en zeer
betrokken ouders! Alhamdoelilah!

Wij zoeken ouders die het leuk vinden om te
helpen in de groep. Wilt u zich daarvoor
aanmelden bij de leerkracht van de groep van uw
kind? Voor de moeders is er een gezellig
samenzijn in de ouderkamer en voor de vaders in
het technieklokaal voor de lift.
Wilt u vrijdag lekkere hapjes meegeven aan uw
kind voor de groep en ook voor de viering voor
de ouders in de ouderkamer en/of de
techniekruimte?
Om 8.45 uur starten de groepen in de gymzaal en
daarna zullen zij zich vermaken in de klas.
U, overige familie en vrienden zijn van harte
welkom om te komen kijken.
De brief met verdere informatie volgt nog.
Tot vrijdag 8 september en alvast bedankt voor
uw medewerking aan het feest!
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Dit schooljaar zullen wij, juf Derya Kirazli, juf
Saloua Boustati en juf Khadija den Hengst, actief
zijn in de Medezeggenschapsraad van onze AlQoebaschool.

(v.l.n.r.) juf Khadija den Hengst, juf Saloua
Boustati en juf Derya Kirazli
Wij hopen via de MR een positieve bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling van onze
‘groeiende’ school.
De medezeggenschapsraad is een wettelijk
verplicht orgaan waarin personeelsleden, maar
ook ouders meepraten en meebeslissen over het
schoolbeleid.
Voor de oudergeleding
van de MR zijn we nu
op zoek naar 3
enthousiaste ouders die mee willen denken en
het beleid van de school kritisch willen volgen.
Wilt u samen met ons de MR vormen?
Meldt u zich dan tot 16 september aan
via het e-mailadres van de MR: mr@alqoeba.nl
Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u
deze via hetzelfde emailadres stellen of spreek
een van ons aan. Na 15 september zullen wij
bekijken hoeveel ouders zich hebben aangemeld.
Mochten er meer dan 3 ouders zijn die zich
kandidaat hebben gesteld, dan zal er een
stemmingsronde plaatsvinden waarbij alle ouders
van de Al-Qoebaschool hun stem mogen
uitbrengen op één van de ouders die wil
plaatsnemen in de MR.

Nog even in het kort wat de taak van de MR is:
De MR overlegt met de directie over belangrijke
schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs,
het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de
veiligheid op school of de manier waarop men
ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en
bij andere activiteiten.
De medezeggenschapraad heeft drie belangrijke
rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en
initiatiefrecht. Het initiatiefrecht kan altijd
worden ingezet. Elke geleding heeft
instemmingsrecht over die zaken die voor haar
van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel
moeten bijvoorbeeld instemmen met het
schoolplan, het schoolreglement en de manier
waarop ouders betrokken worden bij hulp op
school. Over een aantal andere zaken heeft de
MR adviesrecht, bijvoorbeeld over de
vakantieregeling. De medezeggenschapsraad
vergadert ongeveer één keer in de 2 maanden.
Wij willen de vergadertijd in de avond plannen
zodat ouders die overdag werken ook zitting
kunnen hebben in de MR en bij de vergaderingen
aanwezig kunnen zijn.
Wij hopen dat er veel aanmeldingen komen voor
de oudergeleding van de MR en Inshallah
verwelkomen we u binnenkort als nieuw MR-lid!
Oproep OR leden
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers die het
leuk vinden om mee te helpen op school.
De ouderraad op onze school bestaat voor een
groot deel uit ouders. Leerkrachten hebben een
coördinerende rol. De taak van de ouderraad is
allerlei activiteiten op school mogelijk te maken.
De ouders ondersteunen het schoolteam van
dichtbij bij allerlei activiteiten. De kosten van de
activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse
vrijwillige ouderbijdrage.

Meld je aan voor de ouderraad door een mail te
sturen naar info@alqoeba.nl.
4

Goede beoordeling kwaliteitsspiegel voorschool
Op 29 maart 2017 heeft een adviseur van de
gemeente (mevrouw A. Berveling) een bezoek
gebracht aan onze peuterspeelzaal. Zij heeft de
voorschool aan de hand van een aantal vragen
vanuit het inspectiekader beoordeeld.
Zij heeft onze voorschool een zeer positieve
beoordeling gegeven.
Wij hebben allemaal voldoendes (3) en op
kwaliteitszorg hebben wij de hoogst mogelijke
score gekregen (4).

Afscheid van Juf Raila Changgur
Juf Raila, een van de vertrouwde gezichten van
Voorschool Al-Qoeba, is dit nieuwe schooljaar
gaan werken op de Naschoolse Opvang van de
Zuidwalschool.
Wij vinden het echt heel jammer dat ze niet meer
bij ons op school werkt, maar wij wensen haar
natuurlijk veel plezier en succes op haar nieuwe
werkplek.

Zij heeft gekeken naar de kwaliteit van
uitvoering, kwaliteitszorg, ontwikkeling,
begeleiding en zorg, de doorgaande lijn met de
basisschool en het ouderbeleid.
Dit hadden we natuurlijk nooit kunnen bereiken
zonder de gezamenlijke inspanningen van het
team. Wij zijn blij met deze beoordeling en zien
het als een aanmoediging om door te gaan, zodat
we deze positieve beoordeling kunnen
vasthouden.

Juf Raila heeft inmiddels afscheid genomen van
de peuters en ouders van de Voorschool. Ook het
team van de Al-Qoeba school gaat nog afscheid
van haar nemen, tijdens de Ied ul adhaviering is
daartoe gelegenheid.

Juf Raila, bedankt voor al je werk en de inzet die
je hebt getoond om Voorschool Al-Qoeba tot
een succes te maken.
We gaan je missen!
______________________________________________________________________________________
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