Den Haag, 7 september 2018
Cursussen voor ouders
Binnenkort gaan de volgende 2 cursussen voor
ouders starten inshaAllah:
Vanuit de directie
Start nieuwe 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.
Welkom juf Hawa en juf Hanan
We mogen dit schooljaar weer twee nieuwe
collega’s verwelkomen. Juf Hawa en juf Hanan
zijn dit schooljaar bij ons begonnen. Zij zullen zich
in deze nieuwsbrief nog nader aan jullie
voorstellen. Wij wensen beide juffen veel plezier
en succes bij ons op school.
Staking 12 september
Zoals u heeft kunnen lezen, gaan de meeste
juffen en meesters woensdag 12 september
staken in Zuid-Holland en Zeeland. De staking is
voor een eerlijk salaris en minder werkdruk voor
het personeel. Wij begrijpen dit en geven het
personeel de mogelijkheid om te staken. Alle
kinderen zijn daarom vrij op 12 september as.
Wij begrijpen echter ook dat het kort dag is voor
ouders die werken om opvang voor hun
kind(eren) te regelen. Het is daarom mogelijk om
uw kind(eren) naar school te brengen. Wij zullen
deze kinderen dan opvangen tijdens de
gebruikelijke schooltijden.





Cursus ‘Ouder en school’ voor
anderstalige moeders met kinderen op de
basisschool en/of de peuteropvang.
Cursus ‘Anders omgaan met pubers’ voor
ouders met kinderen vanaf 10 jaar.

U kunt zich voor deze cursussen aanmelden bij de
administratie. Wees er snel bij, want er is een
beperkt aantal plaatsen.
Schoolgids 2018-2019
De nieuwe schoolgids is uit. Alle oudste
leerlingen hebben deze week een exemplaar mee
naar huis gekregen. De schoolgids is ook 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 genoeg zijn om te weten.
Naschoolse opvang
We hebben van de gemeente inmiddels groen
licht gekregen voor de naschoolse opvang in ons
gebouw. Rania’s Kinderopvang is inmiddels
verhuisd. Ze hebben al aardig wat aanmeldingen
binnen. Er zijn nog plekken vrij. Wilt u opvang
voor uw kinderen na schooltijd? Neem dan snel
contact op met Rania’s Kinderopvang
(info@raniaskinderopvang.nl)
Op vrijdag 14 september is er een feestelijke
opening van 12:00 uur tot 13:30 uur. Alle ouders
en kinderen zijn van hart welkom.

Identiteit Advies Commissie
Wij zijn voornemens om een Identiteit Advies
Commissie (IAC) op te zetten. Deze commissie
kan dan binnen de kaders die er zijn, adviezen
uitbrengen aan het bevoegd gezag over de
manier hoe we invulling geven aan onze identiteit
op school. In deze commissie willen we twee
ouders en een personeelslid zitten laten nemen
om respectievelijk de ouders en het personeel
van de Al-Qoebaschool te vertegenwoordigen. U
krijgt binnenkort een brief hierover gestuurd.
Lees deze brief goed door. Dan kunt u lezen wat
we van de commissie verwachten. Daarna kunt u
zich, als u geïnteresseerd bent, aanmelden voor
de commissie. Een selectiecommissie zal de
verdere selectie uitvoeren inshaAllah.

Vrije dagen
Aankomende periode:
Vrij

Eerste dag

Laatste dag

Prinsjesdag
Herfstvakantie
Wintervakantie

Di. 18-09
Ma. 15-10
Ma. 24-12

Vr. 26-10
Vr. 04-01

Geplande activiteiten
Aankomende periode:
Activiteit Schooldag
Informatiebijeenkomst

25-09

Kinderboekenweek

03-10 t/m 14-10

Tafeltjesmiddag 1

29-10 t/m 1-11

Nationaal Schoolontbijt

08-11-2018

Milaad un nabie

23-11-2018

Op onderstaande data is alléén de onderbouw
vrij:
* Do. 29-11-‘18
* Vr. 30-11-‘18
* Do. 04-07-‘19
* Vr. 05-07-‘19
Studiedagen
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6

Maandag 17-09 2018
Woensdag 28-11 2018
Maandag 04-03 2019
Dinsdag 05-03 2019
Maandag 06-05 2019
Dinsdag 11-06 2019

Vanuit de logopediste
We gaan weer beginnen aan een nieuw
schooljaar, waarin ik ga werken zoals ook in
andere praktijken.
Een behandeling duurt maximaal 30 minuten,
waarvan 20 minuten gewerkt wordt met u of uw
kind. Ongeveer 5 minuten is bestemd om
huiswerk en vorderingen door te nemen en de
laatste 5 minuten zijn nodig voor verplichte
administratie, om vast te leggen wat ik die keer
heb gedaan en wat de resultaten van die
behandeling waren.
Dat betekent dat uw kind 5 minuten eerder terug
gaat naar de klas of dat u zelf uw kind even
terugbrengt naar de klas. Graag ook het verzoek
om uw kind voor logopedie zelf op tijd in de klas
op te halen en in de wachtkamer plaats te
nemen.
De regel van de verzekeraars dat u 50% van de
keren aanwezig bent bij de behandeling en het
huiswerk thuis herhaalt, blijft hetzelfde. Alleen
dan worden de behandelingen door de
verzekeraar vergoed.

Helaas zijn er nog geen extra uren logopedie
beschikbaar, waardoor de wachtlijst lang blijft. Ik
raad u daarom aan uw kind ook bij een andere
logopediepraktijk aan te melden, bijvoorbeeld bij
u in de buurt.
Ik hoop weer op een fijne samenwerking met u.
Met vriendelijke groeten,
Marlou van der Meer
Logopediepraktijk Schilderswijk
Eid ul Adha-viering
Afgelopen vrijdag was het groot feest op de AlQoeba. We hebben op het schoolplein de Eid ul
Adha feestelijk geopend door gezamenlijk een
anasheed te zingen.
Vervolgens hebben alle groepen in de klassen
samen genoten van de lekkere hapjes waar de
ouders voor hebben gezorgd. Na het eten
hebben de kinderen zich in de klas vermaakt door
leuke activiteiten te doen.
Het was en geslaagde dag met
samenhorigheid en
gezelligheid. In sha Allah zullen
we dit volgend jaar weer met
z’n allen mee mogen maken.
Informatieavond 2018-2019
Dinsdag 25 september 2018 zal de
informatieavond plaatsvinden op de IBS Al-Qoeba
om 18:30 uur.
Op deze avond krijgt
u informatie over de
werkwijze van onze
school. Tevens krijgt u
de gelegenheid om de
klas van uw kind(eren) te bezoeken. Binnenkort
ontvangt u een uitnodigingsbrief. Graag zien wij u
op deze avond!
Gratis lidmaatschap Squla met een Ooievaarspas
Stichting Leergeld Den Haag en Squla werken
samen om alle Haagse kinderen gelijke kansen te
geven op goede schoolresultaten.

Ouders van kinderen met een Ooievaarspas
kunnen via deze link
https://www.leergelddenhaag.nl/spelend-leren
een gratis Squla-lidmaatschap afsluiten voor thuis
als:
-

ze in het bezit zijn van een Ooievaarspas
hun kind(eren) in groep 4, 5 of 6 zit(ten)
ze in Den Haag wonen

Met vriendelijke groet,
Zeynep Ozyilmaz
Intern Begeleider
Even voorstellen: juf Hawa
Beste ouders/verzorgers, graag wil ik mezelf even
voorstellen. Ik ben Hawa Musa, 31 jaar en kom
uit Delft. Dit schooljaar zal ik de lessen gaan
verzorgen in groep 2A. Wat een leuke groep is
dat! Ik sta maandag t/m donderdag voor de
groep. Hiervoor heb ik op verschillende
islamitische scholen gewerkt in zowel Nederland
als Engeland. Het werken met kinderen geeft mij
elke dag weer nieuwe energie. In mijn vrije tijd ga
ik graag een hapje eten, lees ik veel en besteed ik
aandacht aan familie en vrienden. Ik heb heel
veel zin in komend schooljaar en samen gaan we
er een fijn en goed jaar van maken! Zijn er vragen
of opmerkingen, loop gerust even binnen. Tot
ziens!
Even voorstellen: juf Hanan
As salaam wa’aleikoem,
Ik ben juf Hanan. Ik werk sinds begin 2013 in het
onderwijs. Voorheen heb ik in Rotterdam
gewerkt op een andere islamitische school. Ik heb
daar fijne herinneringen aan overgehouden en
hoop dat ik weer leuke tijden mag beleven op AlQoeba.
Ik heb altijd in de bovenbouw voor de klas
gestaan en hier op A- Qoeba is het dit jaar ook
het geval. Ik sta elke maandag voor groep 8, op
de woensdagen voor 6 en op de donderdagen
voor groep 7. Naast het lesgeven ben ik

aandachtsfunctionaris, begaafdheidcoördinator
en veiligheidscoördinator geweest.
Thuis ben ik mama van 2 jongens. In mijn vrije
vind ik het fijn om te lezen, winkelen en mijn tijd
te besteden met mijn kinderen.
Momenteel heb ik het erg naar mijn zin op AlQoeba, ik ben warm verwelkomd door alle
teamleden en kinderen. Het is nog wel even
wennen, veel dingen zijn nog nieuw
voor mij. Ik hoop hier een leuke en
leerzame tijd te mogen beleven In Sha
Allah.
Vanuit de RT’er
Het schooljaar 2018-2019 is weer van
start gegaan en zo ook inshaAllah de
remedial teaching.

Bij remedial teaching (RT) worden kinderen
geholpen die uitvallen bijvoorbeeld bij rekenen of
spelling en net dat beetje meer nodig hebben om
de leerstof door te krijgen. De hulp wordt voor
een periode van 8 weken aangeboden. Daarna
wordt er opnieuw gekeken waar en bij wie er nog
hulp nodig is.
InshaAllah starten wij vanaf maandag 24
september.

Einde nieuwsbrief
Bedankt voor het lezen!

