
 
                                        Den Haag, 2 juni 2017 

 
Vanuit de directie 
 
De open dag en de bazaar waren een succes 
Alhamdoeliellah! 
Vrijdag 19 mei jl. organiseerden we een open dag 
en een bazaar op school. Het was erg gezellig en 
er waren lekkere hapjes. Ouders, kinderen, het 
personeel en bestuur, buurtbewoners en andere 
genodigden hebben samen genoten en het 15-
jarig bestaan van de school gevierd. 
 
Veel ouders hebben hapjes gebracht, maar we 
hebben ook veel hapjes gesponsord gekregen. 
We willen daarom alle ouders en sponsoren 
bedanken, in het bijzonder Delhi darbar, 
sweethouse Kashmir, eethuis Faroek, Rishano's 
kokosballetjes en Ya Razzaaq snacks en 
vleesproducten. 
 
Ook vinden we het super dat er een paar van 
onze collega's van de As-Soeffah school uit 
Amsterdam en de directeur van de Yunus Emre 
school uit Den Haag erbij waren. 
Alhamdoeliellah! 
Volgend jaar inshaAllah weer! 
 
Al-Qoeba doet inshaAllah mee met het Grand 
Medina festival 2017 
20 augustus as. is er het Grand Medina festival in 
Zalencentrum Opera aan de Fruitweg 28 in Den 
Haag. Dit is een multiculturele bazaar. De 
toegangsbijdrage van € 2,50 wordt aan goede 
doelen geschonken. We zullen daar als Al-
Qoebaschool een kraampje hebben om zodoende 
meer bekendheid te krijgen. En het 
annasheedkoor is uitgenodigd om daar op te 
treden, wat zorgt voor nog meer bekendheid. 
MashaAllah. Komt u ook? 
 
 

Juf Georgette gaat ons per 1 juli as. verlaten 
Juf Georgette heeft dit jaar bij ons ingevallen. 
Inmiddels zijn bijna alle leerkrachten weer terug 
van zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en 
ziekte. We zijn weer op sterkte. Alhamdoeliellah. 
We willen juf Georgette bedanken voor haar 
inzet en bijdrage en wensen haar veel succes bij 
het vinden van een nieuwe baan.  
 
Juf Saida El Arkoubi is bijna hersteld. Ze is 
momenteel bezig met RT-werkzaamheden 
(Remedial Teaching)  en ondersteunt ook in de 
groepen. Zij zal samen met juf Remziye groep 1B 
vanaf 1 juli van juf Georgette overnemen tot aan 
de zomervakantie. InshaAllah! 
 
Juf Ilham komt ons team versterken inshaAllah! 
Juf Ilham is bijna afgestudeerd en zal in het 
nieuwe schooljaar gaan starten bij ons inshaAllah. 
Ze heeft er erg veel zin in. Ze was er 22 mei jl. al 
bij. Toen hadden we een studiedag. We zijn erg 
blij met juf Ilham. Altijd goed om weer iemand in 
het team te verwelkomen die met een frisse blik 
naar de zaken kijkt en vragen kan stellen om het 
team te dwingen om over bepaalde onderwerpen 
na te denken. Wij wensen juf Ilham veel succes 
en hopen dat ze het naar haar zin zal hebben bij 
ons.  
 
Uitbreiding erkenning leerwerkbedrijf 
De erkenning van de Al-Qoebaschool als 
leerbedrijf is uitgebreid met de opleidingen 
"Medewerker (financiële) administratie" en  
"Assistent dienstverlening en zorg".  
 
De opleidingen waar de Al-Qoebaschool al voor 
erkend was, zijn "Secretaresse", "Medewerker 
secretariaat en receptie", "Onderwijsassistent"  
en "Helpende Zorg en Welzijn". 
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Voor het praktijkgedeelte van hun opleiding 
zoeken mbo-studenten een stage of leerbaan bij 
een erkend leerbedrijf. Ze doen er werkervaring 
op en leren de fijne kneepjes van het vak. Door 
studenten te helpen opleiden, draagt de Al-
Qoeba bij aan de toekomst van onze jeugd. 
Alhamdoeliellah! Wij zijn erg blij met deze 
uitbreiding en hopen in de toekomst met uw 
doe'a nog meer studenten te kunnen helpen 
inshaAllah!  
 
Formatie voor volgend schooljaar 
De klassenindeling voor volgend schooljaar is 
bekend. Alhamdoeliellah! We starten volgend 
schooljaar met de volgende groepen: 
 
Groep 1A Khadija   
Groep 1B Hayat   
Groep 2A Sherida 
Groep 2B Ilham   
Groep 3A Derya (woensdag en vrijdag 
Aliema) 
Groep 3B Saida   
Groep 4 Ingemar (dinsdag Roland) 
Groep 5 Saloua   
Groep 6 Naazra  (vrijdag Roland) 
Groep 7 Rachida (woensdag Roland) 
Groep 8 Wafae (maandag Roland) 
 
Foto’s op de website en facebook 
Sinds dit jaar hebben we een mooie website en 
op Facebook een eigen pagina die we regelmatig 
bijhouden. We krijgen veel complimenten 
hiervoor en veel nieuwe inschrijvingen komen via 
deze kanalen bij ons terecht. Alhamdoeliellah! 
 
We plaatsen berichten over onze activiteiten en 
laten met behulp van foto’s zien dat de sfeer op 
onze school goed is. Het plaatsen van foto’s heeft 
dus echt een doel. We willen meer bekendheid 
krijgen, zodat meer mensen op de hoogte zijn 
van het bestaan van de Al-Qoebaschool. Als ze de 
sfeer proeven, zullen ze eerder geneigd zijn om 
hun kinderen in te schrijven op onze school. 
Daarom plaatsen wij foto’s ook op Facebook. Juf 
Rachida heeft deze taak op haar genomen. 
 
Als u ondanks bovenstaande uitleg toch niet op 
de foto wil, dan hebben we daar alle begrip voor. 
We zullen voortaan om laten roepen als we foto's 
gaan maken. Dan kunt u kiezen of u blijft (wat wij 

natuurlijk wel hopen) of dat u tijdelijk uit het 
zicht van de camera blijft. 
 
Ouderbijeenkomst maandag 19 juni 18.30 uur 
Er zijn de afgelopen periode veel nieuwe 
leerlingen begonnen op school. Ook gaan er 
aankomend schooljaar veel nieuwe leerlingen 
starten inshaAllah. Dat betekent ook veel nieuwe 
ouders/verzorgers. Alhamdoeliellah. We willen 
graag alle ouders/verzorgers meer betrekken bij 
de school. Samenwerking tussen school en 
ouders verbetert de leerprestaties van kinderen. 
Verschillende onderzoeken hebben in de 
afgelopen jaren aangetoond dat kinderen 
gelukkiger zijn, zij hun talenten beter kunnen 
ontplooien en betere resultaten behalen op 
school als hun ouders en leraren met elkaar 
samenwerken. 
 
Ons uitgangspunt is dat leraren, leerlingen en 
ouders samen verantwoordelijk zijn voor de 
beste leeromgeving van het kind. 
Ouderbetrokkenheid is dus een niet-vrijblijvende 
en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders 
en school, waarin ouders en school vanuit een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan 
de (school)ontwikkeling van het kind.  
  
Juf Saida en juf Hayat zullen zich vanuit het team 
extra bezig gaan houden met 
ouderbetrokkenheid. We willen onze plannen 
voor het komende schooljaar aan de 
ouders/verzorgers presenteren en willen graag 
weten wat de ouders hiervan vinden. Ook willen 
we samen met ouders nadere invulling gaan 
geven aan ouderbetrokkenheid en 
ouderparticipatie. We gaan hier nog dit 
schooljaar mee starten, maar het blijft natuurlijk 
niet bij deze ene bijeenkomst. Er zullen er 
inshaAllah nog veel meer volgen. We kijken uit 
naar een fijne en vruchtbare samenwerking. 
 
Welkom Ramadan 
Zaterdag is de heilige maand ramadan van start 
gegaan, alhamdoulillah. Het begin van deze 
mooie maand kunnen wij natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan. Wij hebben daarom maandag 
met de hele school de ramadan verwelkomd op 
het schoolplein. Er werden soera's gelezen, de 
directeur hield een korte toespraak en het 
Anacheedkoor van groep 8 heeft een mooi 
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ramadanlied gezongen. In de middag kregen alle 
kinderen een zakje dadels mee naar huis. Moge 
Allah het vasten makkelijk voor ons maken en het 
vasten van ons accepteren. Ameen!  
 
Agenda  
27/05 – 24/06 of 
25/06 

Ramadan 

05/06 Pinksteren (vrij) 

26/06 t/m 27/06 Ied-ul-fitr (vrij) 

29/06 Ied-ul-fitr viering op school 

30/06 Afscheidsavond groep 8 

04/07 Sportdag 

07/07 Laatste nieuwsbrief  

10/07 Start zomervakantie 

21/08 Start schooljaar 2017-2018 

 

Nieuws vanuit de groepen 
 
Groep 1A 
De afgelopen periode hebben de kinderen van 
groep 1A veel meegemaakt. 
Ook is de groep enorm gegroeid met nieuwe 
kinderen die 4 jaar zijn geworden of van een 
andere school (of woonplaats) naar ons toe zijn 
‘verhuisd’. 
 
Op Nationale Pannenkoeken dag hebben we 
lekkere pannenkoeken gegeten die de ouders 
thuis hadden gebakken. Met een kleine bijdrage 
voor een pannenkoek hebben we geld 
ingezameld voor de actie van Nasra uit groep 7 
voor de hongersnood in Somalië.  
 

    
 

Met het thema lente zijn we naar de 
kinderboerderij gegaan. We hebben de dieren 
bekeken en mochten ze ook aaien en/of 
borstelen. Daarna zijn we gaan picknicken en 
spelen in de speeltuin. In de klas hebben we ook 
zelf gezaaid en gezien hoe nieuwe plantjes 
ontstaan… 
 

     
 
 
Met het thema verkeer is de politie langs 
geweest en hebben we in een echte politiewagen 
gezeten en de sirene gehoord. Natuurlijk 
mochten de kinderen alles vragen aan de 
agenten en hebben ook  hun kogelvrije vest 
gepast. 
 

     
 
De Ramadan is inmiddels ook al begonnen en 
vanaf nu werken we tot (bijna) aan de 
zomervakantie over de ramadan en het 
Suikerfeest. De laatste week voor de 
zomervakantie zullen we starten met de grote 
schoonmaak van alle materialen waarmee de 
kinderen  gespeeld hebben. Wij stellen de hulp 
van de ouders daarbij enorm op prijs! 
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Groep 1B 
De afgelopen periode hebben wij verschillende 
activiteiten ondernomen, en enkele daarvan zijn:  

Thema verkeer: Er zijn 
twee agenten geweest, 
waarbij de kinderen 
vragen mochten stellen 
over het verkeer.  

Bezoekje museum: De 
kinderen kregen een 
rondleiding, daarna 
mochten ze kleuren 
mengen en nieuwe 
kleuren ontdekken.  

 

Kinderboerderij: De kinderen hebben 
verschillende opdrachten groepsgewijs gedaan. 
Ze mochten een pas geboren lammetje aaien, 
wat ze heel spannend vonden.  

Pannenkoekenochtend: 
Ouders hebben 
pannenkoeken 
gebakken. De aanwezige 
ouders mochten vrijwillig 
een bijdrage leveren, 
waarvan de opbrengst 
bestemd was voor 
Somalië.  

 

Schoolreis: Afgelopen 
woensdag zijn wij op 
schoolreis geweest in 
het Plaswijckpark in 
Rotterdam, de 
kinderen hebben daar 
heel erg van genoten. 

Groep 5 
Groep 5 doet verslag van ons bezoek aan Delftse 
indoor playground Avontura: 

 
Avontura in Delft 
Wij gingen donderdag 11-5 naar Avontura. Wij 
hadden het uitje gewonnen. De toegang was 
gratis. We gingen met de auto’s van de ouders en 
juffrouwen. Het was een grote speeltuin binnen. 
We gingen met de Al-Qoebaschool. Er waren heel 
veel kinderen en juffrouwen. Ik vond het leuk, 
omdat er leuke dingen waren. 
Guloet 

 
De speelplek Avontura 
We gingen op donderdag 11 mei naar Avontura. 
We gingen met de hele Al-Qoebaschool. Het was 
heel leuk. De juffen en meesters gingen ook mee, 
maar we gingen apart. De juffen en meesters 
brachten ons. Het was een leuke dag.  
Amira 
 
Avontura in Delft 
Donderdag 11 mei is de Al-Qoebaschool op 
schoolreisje geweest. We gingen naar Avontura 
in Delft. Het was super gezellig. Om 12 uur aten 
we frietjes. We speelden samen en er was bijna 
geen ruzie. We gingen erheen met auto’s. Er 
kwamen veel ouders helpen. Avontura is een 
binnenspeeltuin.  
We waren er super snel.              
Houda 
 
Avontura, leuk spelen 
De Al-Qoebaschool is naar Avontura gegaan. 
Iedereen ging ijsjes kopen en ook snoep. We 
gingen ook spelen en ook eten. Dat was ….. patat. 
Iedereen vond het lekker, ook ik. Op het laatste 
gingen we weer met de auto naar huis. Ik ging 
met meester Jaco en juf Naima. Onderweg ging ik 
met m’n vriendinnen slapen in de auto. Ik vond 
het ook erg leuk en m’n broertje ook. Ik vond het 
ook best wel jammer dat we naar huis gingen. 
Maar ik vond het wel leuk in …….. AVONTURA! 
Rahiema 
 
Avontura 
Donderdag gingen we naar Avontura. Het was 
heel erg leuk. Het was best ver. We moesten een 
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half uurtje rijden. We vertrokken om half 10. We 
gingen met de hele school. Er waren ook andere 
mensen. We hadden veel ouders nodig met een 
auto. Het was in Delft. We mochten gratis naar 
binnen. Dat komt doordat we hebben gewonnen 
van feestboek. We gingen patat eten en dat is 
mijn lievelingseten. 
Zaina 
 
Uitstapje met heel de school 
Donderdag 11 mei is de Al-Qoebaschool op 
schoolreis gegaan. De school Al-Qoeba was naar 
Avontura gegaan. De school Al-Qoeba was naar 
Delft gegaan, want daar was het pretpark 
Avontura. We hadden de schoolreis gewonnen. Ik 
vond het super leuk. Het was daar super gezellig. 
Ben jij daar ook eens geweest? Toen ik daar 
binnen kwam was het super druk. Om 12 uur 
kregen we friet. Ik mocht geld meenemen om 
wat te kopen. Het was super groot en leuk. Om 2 
uur gingen we terug naar de school. 
Toen we de school binnen kwamen, mochten we 
nog iets voor onszelf doen. Ik deed een spel. 
Toen was het 3 uur en gingen we lekker naar 
huis. Ik had keelpijn en ook een schorre stem aan 
de dag overgehouden. Het was daar zo leuk. Ik 
was wel echt moe geworden van de dag.  
Khadija. 
 
Avontura  in Delft 
Donderdag 11 mei ging de hele school naar 
Avontura. Het was heel leuk. We gingen spelen. 
Iedereen ging om 12 uur patat eten. De kinderen 
van de Al-Qoebaschool waren heel blij. Om 14.15 
uur gingen we weg. We gingen met  auto’s weg.  
Mohammad 

Schoolreis 

Plaswijckpark  
Woensdag 24 mei  was weer een geslaagde 
schoolreisdag. De groepen 1 tot en met 4 zijn 
naar het Plaswijckpark geweest.  

De kinderen hebben flink genoten van alle 
attracties met een heerlijk portie friet en een 
ijsje. Ook het weer zat lekker mee. Alle ouders, 
collega’s en anderen die zich hebben ingezet heel 
erg bedankt!!! 

Tot de volgende geslaagde schoolreis! 

 

Duinrell 
Al wekenlang werden er plannen gesmeed, 
anekdotes gedeeld en over gespeculeerd. Welke 
attracties mogen niet worden overgeslagen, in 
welke achtbaan word je het snelst misselijk en 
welke snoepkraam kent naast een ruim 
assortiment de kortste wachttijd? Allemaal zaken 
die vooraf in geuren en kleuren door veel 
kinderen zijn besproken. Het enthousiasme van 
de kinderen was duidelijk woensdag 24 mei van 
veel gezichten af te lezen en mede doordat de 
weersvoorspelling bijna niet positiever hadden 
kunnen zijn, stond ons een fantastische dag te 
wachten.  
 

 

Rond de klok van negen uur stuurden onze vaste 
chauffeurs van Bab-Vios drie gevaartes de 
Heemstraat in. Niet veel later was ieder kind en 
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begeleider van een zetel voorzien en zetten we 
koers richting Wassenaar. Klokslag tien uur reden 
we het parkeerterrein op om niet veel later het 
park te betreden. Nadat er nog snel een gezonde 
versnapering naar binnen werd gewerkt, kon de 
pret écht gaan beginnen.  

Populaire attracties als de Splash, de Waterspin 
en de Falcon vonden gretig aftrek van onze 
kinderen. Ook werd in veel gevallen de 
Kikkerbaan, de Rodelbaan en Schip Ahoi niet 
overgeslagen, net zoals er voor de botsauto’s 
vaak een enthousiaste menigte Al-Qoeba’ers 
stond te wachten. Populairste attractie? De 
Falcon, met stip op nummer één!   

 

Net na het middaguur verzamelden alle kinderen 
met hun begeleiders zich bij de Paardenstal. 
Ondanks de wat bijzondere naamgeving, heeft 
het eten en drinken ons hier prima gesmaakt. De 
patatjes die overbleven, werden al snel geroofd 
door de opdringerige meeuwen die zich rond het 

afgesproken punt hadden genesteld. Er werden 
ijsjes uitgedeeld voor wat verkoeling, daarna 
mochten de kinderen het park verder verkennen.  

De uren hierna, leken wel voorbij te vliegen. Elk 
groepje stemde af voor welke attractie de 
meeste stemmen opgingen of splitte zichzelf op 
om zo aan ieders wens tegemoet te komen. Om 
kwart voor drie begonnen enkele leerkrachten 
zich toch zorgen te maken. Met nog enkele 
minuten op de klok leek iedereen vergeten te zijn 
dat de het tijd was om terug naar school te 
rijden. Gelukkig verschenen er steeds meer 
kinderen en begeleiders bij de bekende 
Paardenstal. Om drie uur, zat 
bewonderenswaardig praktisch iedereen weer in 
de goede bus. Nadat de complete lijst was 
afgevinkt, kon onze vriendelijke chauffeur met 
een gerust hart het park afrijden richting de 
Terwestenstraat.  

Onderweg was het in de bus een stuk rustiger 
dan op de heenreis. Aan de vermoeide gezichtjes 
was af te lezen dat de kinderen het een geslaagde 
dag vonden waarin stralend weer en veel plezier 
centraal stonden. De leerkrachten zijn trots op de 
kinderen en willen hen én de begeleiders 
ontzettend bedanken voor hun inzet en 
enthousiasme. Dank jullie allen! 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


