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Afronden schooljaar 2017-2018 
Het schooljaar zit er al weer bijna op. 
Alhamdoeliellah. We mogen terugkijken op een 
mooi schooljaar. Vorig schooljaar zijn er veel 
nieuwe kinderen op school gekomen. Ouders 
kiezen voor de Al-Qoeba omdat ze gaan voor 
kwaliteit en identiteit. Dit schooljaar is er hard 
gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Al-
Qoeba 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 meer dan 250 leerlingen 
op school. SoebhaanAllah. We zullen de komende 
jaren geleidelijk aan doorgroeien inshaAllah. We 
moeten helaas wel een aantal ouders en 
kinderen teleurstellen. We willen niet te groot 
worden. Voor de groepen 1, 2, 5 en 8 is er voor 
het komend schooljaar al een leerlingenstop. De 
overige groepen zullen snel volgen inshaAllah.  
 
Het nieuwe schooljaar  
Het nieuwe schooljaar start maandag 27 
augustus 2018 inshaAllah. Eerst gaan de kinderen 
en het personeel genieten van een welverdiende 

vakantie. Daarna gaan we er inshaAllah weer 
tegenaan.  
 
Sterke mannen en vrouwen gezocht!  
We gaan inshaAllah vrijdag 13 juli 2018 de 
groepen 4 en 5 omruilen zodat beide groepen 4 
naast elkaar zullen zijn in het nieuwe schooljaar. 
We hebben daarvoor de hulp nodig van sterke 
vaders, broers, opa’s of ooms, maar sterke 
moeders, zussen, oma’s of tantes mogen 
natuurlijk ook komen helpen. U kunt zich 
aanmelden bij de administratie. Uw hulp wordt 
erg op prijs gesteld. We starten om 9.00 uur 
inshaAllah. Moge Allah u belonen voor uw goede 
intenties.  
 
Naschoolse opvang 
Na de zomervakantie start Rania’s Kinderopvang 
met de naschoolse opvang bij ons in het gebouw. 
Rania’s Kinderopvang is een islamitische 
kinderopvang en sluit naadloos aan bij de 
basisschool. U kunt uw kind(eren) aanmelden 
door een mail te sturen naar 
info@raniaskinderopvang.nl 
 
Schoolgids 2018-2019 en website 
Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan een 
nieuwe opzet voor een schoolgids. Binnenkort is 
het klaar inshaAllah. We zullen de schoolgids in 
het nieuwe schooljaar inshaAllah aan alle ouders 
uitdelen en natuurlijk plaatsen op onze website. 
De website zal nog voor de zomervakantie 
worden vernieuwd inshaAllah.  
 



 

Vrije dagen schooljaar 2017-2018 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

Zomervakantie Vr. 13-07-‘18 Vr. 25-08-‘18 
 

Geplande activiteiten 
2e helft schooljaar 2017-2018 

 
Activiteit Schooldag 

3e rapport 09-07-‘18 

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

 

  

Sportdag 
De sportdag van dinsdag 19 juni was een 
geslaagde dag. Het weer heeft meegewerkt en de 
service van het sportcomplex was top. 

De kinderen hebben genoten van de aangeboden 
spelactiviteiten en hebben  optimaal hun best 
gedaan. 

 

De sportcommissie wilt de ouders, de OR, de 
collega’s en de kinderen bedanken voor de mooie 
dag.  

De sportcommissie hoopt  volgend schooljaar  
net zo’n leuke sportdag te kunnen organiseren. 

Met vriendelijke groet, 

Sportcommissie Al-Qoeba 

 

Logopedie 
Het schooljaar 2017-2018 loopt ten einde. Ook 
voor mij een moment om terug te kijken op mijn 
eerste schooljaar op de Al-Qoebaschool. 
Allereerst wil ik vooral iedereen heel hartelijk 
bedanken voor het vertrouwen en de kans die ik 
van u allemaal gekregen heb om logopedie op 
deze fijne school te kunnen geven. Het was een 
spannend, uitdagend maar vooral leuk jaar. Dat 
kwam door een prettige samenwerking met 
enthousiaste en bevlogen collega's, met 
betrokken ouders die vaak aanwezig waren en 
uitstekend meededen met de oefeningen en 
natuurlijk door de fantastische kinderen zelf.  

Na de schoolvakantie ga ik weer een nieuw 
rooster maken en gaan we weer fijn verder.  

Voor nu wens ik u allemaal een hele fijne 
vakantie zodat we in het nieuwe schooljaar weer 
lekker uitgerust aan de slag kunnen.  
 
Marlou van der Meer 

VakantieBieb-app 
Elk jaar kun je via de gratis app de Vakantiebieb 
gratis boeken downloaden, je hoeft niet eens lid 
te zijn van de bieb!  

Iedereen kan vanaf 1 juli diverse e-books 
downloaden. Zo wordt het lezen gestimuleerd en 
kan iedereen stapels boeken meenemen op 
vakantie, zonder dat je koffer zwaarder wordt.  

Lekker lezen in je hotel, op de camping, in 
binnen- of buitenland. Want na het downloaden 
van de boeken heb je geen internet meer nodig 
om ze te lezen. Veel leesplezier gewenst! 

 



  
Nieuws uit groep 6 
Wat hebben we veel gedaan in groep 6 dit jaar. 
We zijn regelmatig naar de bibliotheek geweest 
en we zijn naar het Gemeentemuseum en 
Museum Beelden aan Zee geweest. Elke 
maandag gingen we naar het zwembad samen 
met de groepen 5.  

In de klas zijn we druk bezig geweest met het 
maken van de Cito-toetsen, houden van 
spreekbeurten, de klas versieren en knutselen 
met het thema ramadan, de Eidviering en nog 
zoveel meer. En in de afgelopen 2 weken zijn we 
ook nog op schoolreis naar de Efteling geweest 
en hebben we samen een schoolsportdag gehad. 

 Bij elkaar hebben we een heel leuk en productief 
jaar gehad. We hebben onze doelen bereikt en 
kijken uit naar het volgende schooljaar. Maar 
eerst gaan we vakantie vieren…… 

Nieuws uit groep 8 
Groep 8 heeft samen met groep 7 de 
sponsorloop gedaan. Dit was aanleiding voor alle 
andere groepen om ook geld op te halen voor 
een goed doel. We hebben in totaal 3700 euro 
opgehaald. Masha allah: het hoogste bedrag tot 
nu toe! Al het geld gaat naar stichting al Israa. Eid 
is ook net geweest en we hadden ook een leuke 
verrassing voor elkaar. Namelijk cadeautjes voor 
elkaar, we hadden voor de ramadanvakantie 
lootjes getrokken. Op donderdag hadden we 
elkaar de cadeautjes  
gegeven. Het waren 
mooie cadeautjes en 
iedereen was tevreden.  

Groetjes,  groep 8  

 

 

Nieuws uit de plusklas 
Het zit ‘r op! Na een dynamisch schooljaar vol 
leuke ontwikkelingen, gaat ook de plusklas de 
komende periode op slot.  
 
Bedankt kanjers, voor jullie tomeloze inzet en 
onophoudelijke creativiteit, de inspirerende 
momenten en het plezier dat we samen hebben 
gehad.  

Het was een voorrecht om met jullie te mogen 
werken! 

De tweede helft van volgend schooljaar komt er 
hopelijk weer een plusklas inshaAllah. 
 
Ik wens iedereen een mooie zomervakantie toe. 

Zonnige groet, meester Roland 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einde nieuwsbrief 

Prettige vakantie! 


