
 
                                        Den Haag, 13 september 2019 

 

 
 
Start nieuw schooljaar 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, 

alhamdoeliellah. De kinderen, juffen en meesters 

hebben kunnen genieten van een welverdiende 

vakantie. Iedereen is uitgerust. We kunnen er 

weer tegenaan. Iedereen heeft er zin in, 

mashaAllah. Moge Allah ons ook dit jaar weer de 

kracht en energie geven om er een mooi 

schooljaar van te maken met zijn allen.  

Volgende week dinsdag en woensdag vrij 

Dinsdag 17 september is het Prinsjesdag en 

woensdag 18 september heeft het team van de 

Al-Qoebaschool de eerste studiedag van dit 

schooljaar.  

 

Wij willen u via deze weg erop wijzen dat de 

school dicht is en uw kind(eren) deze dagen vrij 

is/zijn. 

 

Schoolgids 2019-2020 

De nieuwe schoolgids is uit. De schoolgids is 

digitaal beschikbaar op de website 

www.alqoeba.nl. In de schoolgids staat 

belangrijke informatie zoals onze visie op 

onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, de 

resultaten van ons onderwijs, wat wij van de 

kinderen en u verwachten en allerlei praktische 

zaken die relevant zijn voor u om te weten. 

 

Tussenschoolse opvang 

Arena Talent zorgt dit schooljaar voor de 

tussenschoolse opvang bij ons op school.  

Alle kinderen worden van 12.00 tot 13.00 uur 

opgevangen. Ze eten een half uur in de groepen 

en ze gaan een half uur (buiten) leuke activiteiten 

doen. Dit kost de ouders niets extra’s, het levert 

het personeel extra voorbereidingstijd op tussen 

de middag en er is zodoende meer diversiteit en 

uitdaging voor de kinderen tussen de middag.  

 

Nieuwe Intern begeleiders 

Zoals u weet heeft juf Zeynep O. vorig jaar 

afscheid genomen. We hebben daarom nieuwe 

intern begeleiders binnen het team geworven. 

Het team van intern begeleiders is als volgt: 

- Juf Hanan (donderdag) 

- Juf Derya (maandag, dinsdag en donderdag) 

- Juf Somia (maandag t/m donderdag) 

 

Juf Hanan zal zich richten op de bovenbouw, juf 

Derya op de middenbouw en juf Somia op de 

onderbouw.  

 

Verkeer en veiligheid rondom de school 

We hebben al meerdere malen een oproep 

geplaatst en ouders aangesproken op de 

onveilige situatie rond de school. Er zijn nog 

steeds ouders die parkeren op de parkeerplaats 

van de schoolbussen en er zijn ouders die hun 

auto midden op de weg laten staan en dan de 

kinderen gaan ophalen. Dit zorgt voor onveilige 

situaties voor de kinderen en irritaties en 

klachten van ouders en buurtbewoners We 

hebben daarom met de politie gesproken. Er 

zullen de komende tijden boetes worden 

uitgedeeld als men zich niet aan de 

verkeersregels houdt. We rekenen op uw begrip. 

Deze maatregelen zijn in het belang van de 

kinderen, de ouders en de school. 



Start nieuwe aanmeldperiode  

Het aanmelden van kinderen voor groep 1 kan 

vanaf dat uw kind 3 jaar is. U ontvangt hiervoor 

van de gemeente een formulier als uw kind 3 jaar 

is. Dit formulier kunt u dan ingevuld op de school 

van de eerste keuze afgeven in een bepaalde 

periode. Zie voor meer informatie over het 

aanmelden onze website. De komende 

aanmeldperiode is van 16 september tot en met 

30 september aanstaande. U kunt het formulier 

inleveren bij de administratie. 

 

Informatieavond 2019-2020 

Donderdag 19 september 2019 zal de 

informatieavond plaatsvinden in de grote 

gymzaal van onze school om 18.00 uur.  

 

 

 

  

Op deze avond krijgt u informatie over de 

werkwijze van onze school en kunt u kennis 

maken met de meesters en juffen. Graag zien wij 

u op deze avond!  

 

 

Vrije dagen 

Aankomende periode: 

 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

Prinsjesdag Di. 17-09  

Herfstvakantie Ma. 14-10 Vr. 25-10 

Wintervakantie Ma. 23-12 Vr. 03-01 

 

Studiedagen 
 

Studiedag 1 Woensdag 18-09 2019 

Studiedag 2 Maandag 28-10 2019 

Studiedag 3 Maandag 02-03 2020 

Studiedag 4 Dinsdag 14-04 2020 

Studiedag 5 Dinsdag 02-06 2020 

 

Op onderstaande data zijn alléén de groepen 1 

en 2 vrij: 

* Wo. 29-01-‘20 

* Do. 30-01-‘20 *  

* Vr. 31-01-‘20  

* Wo. 24-06-‘20 

* Do. 25-06-‘20 

* Vr. 26-06-‘20 

 

Geplande activiteiten 

Aankomende periode: 
 

Activiteit Schooldag 

Informatiebijeenkomst 19-09 

Tafeltjesmiddag 1 23-09 t/m 04-10 

Kinderboekenweek 02-10 t/m 13-10  

Sportdag groepen 4 t/m 8 07-10 

Sportdag groepen 1 t/m 3 08-10 

Nationaal Schoolontbijt 08-11 

Milaad un nabie 15-11 

 

  

Ied ul Adha-viering 

Vrijdag 6 september was het groot feest op de Al-

Qoeba. We hebben samen met de kinderen en 

ouders het ied-ul-Adhafeest gevierd. Er waren 

lekkere hapjes en de kinderen hebben wat 

lekkers gekregen.  

Na het eten hebben de kinderen zich in de klas 

vermaakt door leuke activiteiten te doen. 

Het was en geslaagde dag vol 

saamhorig- en gezelligheid. In 

sha Allah zullen we dit volgend 

jaar weer met z’n allen mee 

mogen maken. 

 

Squla en WoordExtra 

Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? 

Dan kunt u bij Leergeld Den Haag gratis Squla of 

WoordExtra aanvragen. 

Squla is er voor kinderen in groep 3 tot en met 8. 

WoordExtra is er voor kinderen in groep 1 en 2.  

Aanvragen kan via www.leergelddenhaag.nl  


