
 
                                                        Den Haag, 8 juli 2019 

 

 

Afronden schooljaar 2018-2019 
Het schooljaar zit er al weer bijna op. 
Alhamdoeliellah. We mogen terugkijken op een mooi 
schooljaar. Dit schooljaar is er veel bereikt. We 
hebben de ontwikkeling van de Al-Qoeba voortgezet 
om er zodoende voor te zorgen dat de kwaliteit nog 
beter wordt. Veel ouders helpen mee bij activiteiten 
en de Medezeggenschapsraad komt regelmatig 
bijeen. MashaAllah. De kinderen hebben zich allemaal 
goed ontwikkeld. Ouders, kinderen, personeel, 
directie en het bestuur hebben goed samengewerkt 
om dit te bewerkstelligen. Moge Allah ons allen 
belonen voor onze inzet en betrokkenheid. 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
We hebben inmiddels ongeveer 275 leerlingen op 
school. SoebhaanAllah. We zullen het komend 
schooljaar geleidelijk aan doorgroeien richting de 300 
leerlingen inshaAllah. We hebben een aantal kinderen 
van de wachtlijst kunnen plaatsen in het nieuwe 
schooljaar. In het nieuwe schooljaar is er alleen nog 
plek in de groepen 4 en 5. Alle andere groepen zitten 
vol.  

De aanmeldingen voor de groepen 1 lopen via de 
nieuwe aanmeldprocedure van de gemeente. Zie voor 
meer informatie de website van de gemeente Den 
Haag of onze website. 

Afscheid en verwelkomen personeel 
Eind van dit schooljaar nemen we afscheid van een 
aantal collega’s. Juf Zeynep en meester Roland gaan 
ons verlaten. Ook nemen we afscheid van juf Sabina 
van de administratie. Juf Mariam heeft de afgelopen 
periode ingevallen in groep 1B. Eind van het 
schooljaar zullen we ook van haar afscheid nemen. 
Ook nemen we afscheid van de meeste stagiaires die 
bij ons stage hebben gelopen.  We bedanken namens 

ouders, kinderen en andere betrokkenen onze 
collega’s voor hun inzet en wensen ze heel veel succes 
in hun verdere loopbaan. Moge Allah ons allen leiden.  

In het nieuwe schooljaar zal juf Zakia starten 
inshaAllah. Ze heeft haar PABO net afgerond en heeft 
er zin in om ons team te komen versterken. Ook 
zullen er weer nieuwe stagiaires starten. We zullen in 
de nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar de nieuwe 
collega’s aan jullie voorstellen. 

We zijn ondertussen op zoek naar nieuwe collega’s 
om zodoende ons team weer aan te vullen en te  
versterken. Ook vinden er momenteel interne 
sollicitaties plaats om bouwcoördinatoren, intern 
begeleiders, een taal- en een rekencoördinator te 
werven.    

Schoolgids 2019-2020 
Eind van het schooljaar is er weer een nieuwe 
schoolgids. Deze zal digitaal uitkomen. De schoolgids 
wordt op de website geplaatst. We zullen u berichten 
zodra de schoolgids op de website beschikbaar is 
inshaAllah.  

Het nieuwe schooljaar  
Het nieuwe schooljaar start maandag 2 september 
2019 inshaAllah. Eerst gaan de kinderen en het 
personeel genieten van een welverdiende vakantie. 
Daarna gaan we er inshaAllah weer tegenaan.  

 

 



 

De vakanties en vrije dagen  
voor het schooljaar 2019-2020 zijn: 

 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

Prinsjesdag Di. 17-09-‘19  

Herfstvakantie Ma.14-10-‘19 Vr. 25-10-‘19 

Wintervakantie Ma. 23-12-‘19 Vr. 03-01-‘20 

Voorjaarsvakantie Ma. 24-02-‘20 Vr. 28-02-‘20 

Goede vrijdag Vr. 10-04-‘20  

2e Paasdag Ma. 13-04-‘20  

Meivakantie Vr. 27-04-’20 Vr. 08-05-‘20 

Ramadan vakantie Do. 21-05-‘20 Wo. 27-05-
‘20 

2e Pinksterdag Ma. 01-06-‘20  

Zomervakantie Ma. 20-07-‘20 Vr. 28-08-‘20 

 

De studiedagen voor het schooljaar 2019-2020 zijn: 

Studiedag 1 Wo. 18-09-‘19 

Studiedag 2 Ma. 28-10-‘19 

Studiedag 3 Ma. 02-03-‘20 

Studiedag 4 Di. 14-04-‘20 

Studiedag 5 Di. 02-06-‘20 

 

De extra vrije dagen voor de groepen 1 en 2 zijn: 
 

Wo. 29-01-‘20 

Do. 30-01-‘20 

Vr. 31-01-‘20 

Wo. 24-06-‘20 

Do. 25-06-‘20 

Vr. 26-06-‘20 

 

 

 

 

 

 
 
Ied ul Adha  
De zomervakantie is in aantocht en ook dit jaar valt 
weer de Hadj in de zomervakantie. Maar wij zullen Eid 
ul Adha natuurlijk niet stilletjes voorbij laten gaan. Na 
de zomervakantie op vrijdag 6 september zullen wij 
dit gezamenlijk vieren in shaa Allah. Wij zullen deze 
dag openen op het plein. Daarna zullen de leerlingen 
leuke dingen in de klassen doen en mogen ze weer 
wat lekkers meenemen om deze dag te vieren. Ook u 
bent uiteraard van harte welkom, want ook voor u 
zullen er lekkere hapjes klaarstaan. 

Afscheid juf Zeynep 
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Voor mij 
is nu het moment aangebroken om afscheid van jullie 
te nemen. 

Veertien jaar geleden ben ik op de Al-Qoeba gestart 
als leerkracht van groep 2. Twee jaar later ben ik 
gestart met de werkzaamheden voor de interne 
begeleiding. Ik heb op een fijne manier samengewerkt 
met ouders, leerlingen en collega's. Wat mij het 
meest heeft geïnspireerd is de betrokkenheid en het 
vertrouwen tijdens deze samenwerking. Per 1 
september start ik als onderwijsadviseur bij een 
schoolbegeleidingsdienst. 
Ik zal jullie zeker missen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Zeynep Ozyilmaz 
 
Afscheid meester Roland 
Na drie jaar (totaal vier!) met veel plezier op de Al-
Qoebaschool te hebben gewerkt, is het voor mij tijd 
om mijn vleugels uit te slaan. De afgelopen periode 
werd het steeds lastiger het lesgeven te combineren 
met het ondernemerschap.  Vanaf het nieuwe 
schooljaar ga ik diverse werkzaamheden doen, daar 
kijk ik erg naar uit!  
 
Het was me een waar genoegen om hier te werken en 
hoop u in de toekomst weer te mogen ontmoeten.  
 
Fijne vakantie gewenst en groet, 
 
Roland Bruijnzeels 
 

 

 


