
 
                                                       Den Haag, 1 juni 2018 

 

 
 
Vanuit de directie 
Het einde van het schooljaar nadert. We hebben 
nog een paar belangrijke afrondende toetsen die 
gepland zijn. Deze week zijn de Cito-eindtoetsen 
begonnen voor de groepen 3 tot en met 6. De 
groepen 2 waren twee weken geleden al gestart 
en hebben alle Cito-eindtoetsen inmiddels 
afgerond en groep 7 heeft de Entreetoets 
inmiddels ook al afgerond. Ook zijn in de groepen 
1 en 2 de KIJK-observaties en- registraties volop 
in gang. Straks komen alle resultaten van de 
kinderen netjes in hun rapporten en kunt u zien 
hoe goed uw kind zich de afgelopen periode 
heeft ontwikkeld. Alhamdoeliellah. Wij zijn trots 
op onze kinderen. Ze doen het heel goed. 
Natuurlijk zetten de juffen,  meesters en ouders 
zich goed in, maar het moet uiteindelijk van de 
kinderen zelf komen. En dat doen ze ook. Daar 
zijn we heel blij mee. 

De komende periode staan er ook nog een paar 
gezellige activiteiten op de planning zoals de 
gezamenlijke viering van het Suikerfeest, het 
schoolreisje en de sportdag. Groep 8 heeft nog 
de musical en de activiteitenweek ter afsluiting 
van hun schoolperiode op de Al-Qoebaschool. En 
dan zit het schooljaar er al weer op. MashaAllah. 

Uitstroom groep 8  
Zoals ieder jaar gaan ook dit jaar de leerlingen 
van groep 8 ons verlaten. Ook voor hen was dit 
een mooi jaar. Ze hebben het supergoed gedaan! 
De Cito-scores waren heel mooi en de adviezen 
waren voornamelijk conform de Cito-scores.  

Juf Wafae is er weer in geslaagd om in het laatste 
jaar er nog net even wat meer uit de kinderen de 
halen. MashaAllah.  

Van de 24 leerlingen hebben er 7 leerlingen het 
advies van havo/vwo, 3 leerlingen havo, 4 
leerlingen Theoretische Leerweg/ havo,  2 
leerlingen Theoretisch Leerweg, 4 leerlingen 
Kader en 4 leerlingen Basis.  

Dat is voor alle leerlingen 
een mooie prestatie. Ze 
hebben alles gegeven. 
Alhamdoeliellah! Wij zijn 
trots op onze kanjers en 
wensen ze heel veel succes 

met hun verdere studie. Moge Allah ze doen 
slagen op de wereld en ook voor de aakhira (het 
hiernamaals). En vergeet de school niet in jullie 
smeekbeden.  

Vrije dagen schooljaar 2018-2019 
De school start inshaAllah weer na de 
zomervakantie op maandag 27 augustus 2018. De 
vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 
2018-2019 zijn: 

 

 

Vrij Eerste dag Laatste dag 
Prinsjesdag Di. 17-09-‘18  
Herfstvakantie Ma.15-10-'18 Vr. 26-10-'18 
Wintervakantie Ma. 24-12-`18 Vr. 04-01-‘19 
Voorjaarsvakantie Ma. 25-02-‘19 Vr. 01-03-‘19 
Meivakantie   Ma. 18-04-’19 Vr. 03-05-‘19 
Ramadan vakantie  Ma. 03-06-‘19  Vr. 07-06-‘19 
2e Pinksterdag Ma. 10-06-‘19  
Zomervakantie Vr. 22-07-‘19 Vr. 30-08-‘19 



De onderbouwgroepen hoeven per schooljaar 
minder lesgevende uren te volgen. Daarom heeft 
de onderbouw vier extra vrije dagen. De 
leerkrachten gebruiken deze dagen om de KIJK! 
Registratie in te vullen voor de leerlingen. De 
extra vrije dagen voor de groepen 1 en 2 zijn: 
 
 29 november 
 30 november 
 04 juli 
 05 juli 

Geplande activiteiten 
1e helft schooljaar 2018-2019 
Ieder schooljaar hebben we activiteiten op 
school. We proberen deze zo goed mogelijk te 
plannen en tijdig te communiceren zodat ouders 
hiervan weten, mee kunnen helpen bij de 
organisatie en bij bepaalde activiteiten ook er bij 
kunnen zijn. We besteden de uiterste zorg aan de 
betrouwbaarheid en actualiteit van de 
gepubliceerde data. Toch komt het onverhoopt 
weleens voor dat data worden gewijzigd. Wij 
hopen op uw begrip hiervoor! 
 

Activiteit Geplande datum 
Ied ul Adhaviering  31-08-2018 
Informatieavond 25-09-2018 
Kinderboekenweek  03-10-2018 t/m 14-10-2018 
Tafeltjesmiddag 1  29-10-2018 t/m 01-11-2018 
Nationaal schoolontbijt 08-11-2018 
Milaad un nabie  23-11-2018 
Nationale Voorleesdagen 23-01-2019 t/m 02-02-2019 
Tafeltjesmiddag 2  11-02-2019 t/m 14-02-2019 

 

Vertegenwoordiging in de GMR 
De medezeggenschapsraad (MR) is dit schooljaar 
gekozen en we zijn goed op dreef. 
Alhamdoeliellah. De samenwerking is goed en we 
bouwen samen aan een nog betere school voor 
onze kinderen. Op schoolniveau is er een 
medezeggenschapsraad (MR) die ouders en 
personeel vertegenwoordigen. Er dient ook op 
bestuursniveau een orgaan te zijn dat ouders en 
personeel vertegenwoordigt. Dit is de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR). Eén ouder en één personeelslid van de 

MR nemen zitting in de GMR. De GMR komt 
woensdag 20 juni inshaAllah bijeen.  
Namens de Al-Qoeba zijn de volgende leden 
vertegenwoordigd in de GMR: 
 

- Mevr. Saloua el Boustati (namens de 
personeelsgeleding) 
 

- Dhr. Ameen Ross (namens de 
oudergeleding) 

 
Het bestuur is erg blij met de vertegenwoordiging 
en kijkt uit naar een fijne en constructieve 
samenwerking. Moge Allah de Verhevene alle 
betrokken ouders, verzorgers, personeelsleden 
en bestuursleden zegenen en belonen voor hun 
inzet voor onze kinderen.   
 

 

Vrije dagen schooljaar 2017-2018 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

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 

Activiteit Schooldag 

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 

Afscheidsavond groep 8 29-06-‘18 

3e rapport 09-07-‘18 

Activiteitenweek groep 8 09-07-’18 t/m 12-07-‘18 

 

 

 



 

Koffieochtend  
Komt u ook naar de koffieochtend? Wij gaan 29 
juni van start met de koffieochtenden. 

Iedere vrijdag houdt de ouderraad een 
koffieochtend van 09:00 tot 10:00 uur.  

Alle ouders zijn welkom voor een kop koffie of 
thee. Tijdens deze ochtenden kunt u kennis 
maken met andere ouders en kunt u vragen 
stellen betreffende de school en uw kind.  

Ook het aanmelden voor de ouderraad of een 
hulpouder worden kan tijdens de koffieochtend. 

Locatie:  
Moeders kunnen terecht in de personeelsruimte 
Vaders kunnen terecht in de techniekruimte 

  

Iftar Groep 7 en 8 
Op vrijdag 1 juni 2018 zal er een iftar worden 
georganiseerd voor de groepen 7 en 8. Het zal 
beginnen om 21:15 uur en eindigen om 23:15 
uur. Wij houden rekening  met het late tijdstip. 
Daarom bieden wij u de mogelijkheid om gezellig  
mee te eten. (1 ouder per gezin) Er is ook een 
brief meegegeven aan de leerlingen om wat 
lekkers mee te nemen. Wanneer u niet mee eet, 
maar uw kind komt ophalen, willen we u er op 
attenderen dit tijdig te doen.  

Let op: kinderen mogen niet alleen naar huis! 

Anasheed 
Het heeft even geduurd, maar het is eindelijk 
zover! Het anasheedkoor is maandag 28 mei 
2018 weer van start gegaan. Dit houdt in dat we 
per heden elke maandag van 15:30 uur tot 16:30 
uur bij elkaar zullen komen en oefenen in het 
speellokaal met juf Dauwlet.  
 
Wij en de kinderen van het anasheedkoor 
hebben er zin in en In Sha Allah kunnen we jullie 
gauw wat laten horen! 

Moskee bezoek 
Op woensdag 6 juni 2018 zullen de groepen 1 t/m 
6 de Hicret moskee bezoeken (Boerenstraat 67). 
Wij hebben de leerlingen in 3 groepen verdeeld.    

Groep 1: alle groepen 1 
Groep 2: groep 2 en groep 3  
Groep 3: groep 4, groep 5 en groep 6 

De leerlingen zullen onder begeleiding van hun 
leerkracht en ondersteuners naar de moskee toe 
lopen.  
 
We hopen dat het 
een leuke en vooral 
een leerzame dag zal 
worden voor de 
kinderen! 

 

Suikerfeest (Eid-ul-Fitr) 
Op vrijdag 22 juni 2018 zal Eid-ul-Fitr worden 
gevierd op school. Er zullen optredens worden 
gehouden van alle klassen in de gymzaal. Er zal 
nog een brief uitgaan waarin het programma zal 
staan en u kan aangeven wat uw zoon/dochter 
kan/mag meebrengen als hapje voor zijn/haar 
klasgenoten. Ook zijn de ouders weer van harte 
welkom om Eid ul Fitr met 
ons te vieren.  

Sadaqapotjes 
Alle klassen hebben bij de 
godsdienstlessen een sadaqapotje gemaakt. De 
kinderen doen hun best om geld in te 
verzamelen, zodat we het met de hele school in 
shaa Allah kunnen geven aan de behoeftigen. 
Ons doel is dit jaar Palestina. Wist u dat de 
groepen 7 en 8 een sponsorloop organiseren om 
geld in te zamelen? 

Uitslag Kangoeroewedstrijd 
De uitslag van de Kangoeroewedstrijd 2018 is 
bekend! Ondanks de geweldige inzet zijn wij dit 
jaar helaas niet in de landelijke top 10 terecht 
gekomen. De beste rekenaars van onze school 
hebben inmiddels hun prijzen in ontvangst 
mogen nemen en we hopen dat ze er veel plezier 
aan zullen beleven.  

 



Plaats Wie Score 
1 Sughra uit groep 6 90 
2 Khalid uit groep 8 70 
3  Rahiema uit groep 6  

Zeinab uit groep 8 
69 
69 

4 Alisha uit groep 7 68 
5 Houda uit groep 5 61 
Troostprijs Usama 58 

 
Het beste duo van dit jaar is… 
De Kangoeroekanjer uit groep 6 met 82 punten. 

Alle deelnemers kregen 
Pentomino’s, certificaten en een 
kangoeroe specials.  

Via onderstaande link: 

http://www.w4kangoeroe.nl kunt 
u zien hoe andere scholen het ervan afgebracht 
hebben. We hopen dat de Al-Qoebaschool 
volgend jaar wel in de top 10 terecht komt! 

Naazra Khedoe,  
Coördinator Kangoeroewedstrijd 

Luizen 
Afgelopen week is er weer een luizencontrole 
geweest. Echter niet de laatste, want op 
woensdag 20 juni staat de laatste controle 
gepland van dit schooljaar gepland.  

Het leren gaat zo fijn als er geen luizen zijn…. 
Helpt u hieraan mee? Er zijn meer handen nodig 
om het voor elkaar te krijgen. Ook als u zich 
volgend jaar wilt (blijven) inzetten, dan kunt u 
zich aanmelden. (aliema@alqoeba.nl). 

Kunt u niet altijd, maar wel op woensdag 20 juni? 
Wij zijn blij met alle hulp! 

Sportdag 
Op dinsdag 19 juni 2018 organiseren wij een 
sportdag voor alle groepen.   

 
De sportdag wordt gehouden op het 
sportcomplex Haagse Sporttuinen gelegen aan de 
Bosboomstraat 12,  2526 VP te Den Haag. 

Einde programma onderbouw: 11:30 uur 
Einde programma bovenbouw: 14:30 uur 
 

De  kinderen dienen wel om 8.30 uur op school 
te zijn. 
We lopen samen terug naar school met de 
kinderen van om 14.35 uur en verwachten om 
15.00 uur weer op school te zijn. U kunt uw kind 
daarom ook zoals u gewend bent om 15.00 uur 
van school komen halen. 

De kinderen worden in sportkleding op school 
verwacht. Wij adviseren u om uw kind een stevig 
lunchpakket mee te geven en genoeg drinken. 
U bent uiteraard van harte welkom om uw kind 
te zien sporten en aan te moedigen. 

Zin om uw steentje bij te dragen? Meld u aan als 
begeleider bij de groepsleerkracht van uw kind.  

Wij stellen uw hulp zeer op prijs en hebben die 
ook hard nodig. Samen maken wij er een 
sportieve, leuke dag van. 

 
Met sportieve groet,   
De sportcommissie Al-Qoeba 

Nieuws uit groep 4 
Deze periode worden de Cito-toetsen 
afgenomen. We beginnen met de onderdelen 
DMT en spelling. Bij de Drie-Minuten-Toets 
worden kinderen getest op leessnelheid. We 
hebben flink geoefend op dit onderdeel, dus ik 
heb het volste vertrouwen in mijn groep.  
Ook worden de rekenvaardigheden van uw kind 
op de proef gesteld en komt het onderdeel 
woordenschat aan bod. Woordenschat is erg 
belangrijk en kunt u thuis extra oefenen met het 
groene boekje dat aan uw kind is meegegeven.  

De komende periode sluiten wij het schooljaar af 
door nog flink te hameren op de tafels zodat deze 
voor altijd geautomatiseerd zijn!  

Daarna zit het schooljaar erop. Ik kijk terug op 
een plezierig schooljaar, waarin ik de kinderen 
heb zien groeien en bloeien. Bedankt voor het 
vertrouwen en de fijne samenwerking.  
 
Fijne, laatste schoolweken gewenst! 
Meester Ingemar 



Nieuws uit groep 5B 
De mooie maand ramadan is aangebroken. De 
maand waarin wij ons extra bezig houden met 
het geloof. Om in de juiste sferen te komen, 
hebben wij onze klas en gang versierd. Zo hebben 
wij wenskaarten gemaakt voor onze families, 
spaarpotjes om geld in te zamelen voor het 
goede doel en een ramadankalender met 
opdrachten die wij in de klas uitvoeren.  

We beginnen deze heilige maand ook elke dag 
met het gezamenlijk reciteren van de Koran.  

De kinderen uit groep 5B kennen al best veel 
surats, masha Allah! Een aantal kinderen doet 
ook mee met het vasten.  
 

Dit houden zij bij op hun eigen ramadan-
vastenkaart.  
Verder hebben wij ook een ramadanboekje met 
informatie en leuke opdrachten waar we uit 
mogen werken. 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen een gezegende maand toe 
en kijken uit naar Eid ul fitr! 

 

 
Einde nieuwsbrief 

 

Bedankt voor het lezen! 


