
 
                                        Den Haag, 5 juli 2017 

 
Vanuit de directie 
 
Afronden schooljaar 2016-2017 
Het schooljaar zit er al weer bijna op. 
Alhamdoeliellah. We mogen terugkijken op een 
mooi en bijzonder schooljaar. Er is veel gebeurd. 
We zijn verhuisd naar een mooi, nieuw, groot 
gebouw en we zijn gegroeid qua leerlingaantal. 
De afgelopen periode zijn er 50 nieuwe leerlingen 
bij ons begonnen en er zullen inshaAllah na de 
zomervakantie nog eens 40 nieuwe leerlingen 
starten inshaAllah. Ook is ons lerarenteam weer 
op sterkte. Een paar leerkrachten waren afwezig 
wegens zwangerschap en ouderschapsverlof en 
een paar waren afwezig wegens ziekte. In het 
nieuwe schooljaar is iedereen er weer en gaan 
we volop aan de slag. Ook hebben we twee 
jonge, pas afgestudeerde juffen aangenomen 
zodat er ook een frisse blik wordt ingebracht in 
het team. 
 
Check uw e-mailadres! 
Volgend schooljaar starten we inshaAllah met het 
ouderportaal. U krijgt daarvoor een mail op uw e-
mailadres dat op school bekend is. Als uw e-
mailadres niet klopt, dan mist u deze mail en kunt 
u niet op het ouderportaal. U mist dan veel 
informatie en bent dan niet op de hoogte van de 
ontwikkelingen die op school gaande zijn. Check 
daarom uw e-mailadres. Krijgt u de laatste 
maanden mailtjes van info@alqoeba.nl? Dan 
hoeft u niets te doen. Is dat niet het geval, bel 
dan even met de administratie (070-3887915) en 
geef uw juiste e-mailadres door. 
 
 
 

Opsplitsen groep 5 
Zoals vermeld zijn er veel nieuwe inschrijvingen 
binnengekomen. Daardoor gaan we in het 
komend schooljaar ook groep 5 opsplitsen in 2 
groepen (5A en 5B). Zodoende starten we 
volgend schooljaar met maar liefst 4 dubbele 
groepen (de groepen 1, 2, 3 en 5). MashaAllah! 
We hebben ook een nieuwe juf aangenomen. Juf 
Abida komt vers van de PABO en heeft er veel zin 
in. Zij zal inshaAllah groep 5B onder haar hoede 
nemen. Juf Saloua staat volgend schooljaar in 
groep 5A en zal er voor zorgen dat juf Abida 
wordt ingewerkt en begeleid wordt. De nieuwe 
indelingen van de groepen 1, 2, 3 en 5 zijn naar 
de ouders van de betreffende leerlingen per e-
mail verstuurd. 
 
Al-Qoeba op het Grand Medinafestival 
20 augustus is het Medinafestival aan de 
Fruitweg 28. Er zijn live optredens, een 
kinderspeelparadijs, diverse keukens en 
workshops en een multiculturele bazaar. Al-
Qoeba heeft daar ook een kraampje en zal de 
bezoekers informatie geven over de school. 
Verder zal er een optreden zijn van (een deel van) 
het Nasheedkoor van Al-Qoeba. U bent allen van 
harte welkom om het festival te bezoeken en de 
Al-Qoebaschool daar te steunen/promoten. 
 
Sterke mannen gezocht! 
We gaan inshaAllah in de week van 10 juli 2017 
intern wat groepen verschuiven. 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 



2 
 

administratie. Uw hulp wordt erg op prijs gesteld. 
Moge Allah u belonen voor uw goede intenties. 
 
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 het maximale uit de kinderen de halen. 
MashaAllah. Van de 22 leerlingen gaan er 4 naar 
het VWO, 4 naar HAVO/VWO, 2 naar HAVO, 4 
naar Theoretisch Leerweg/ HAVO, 3 naar 
Theoretisch Leerweg, 1 naar Kader, 2 naar 
Basis/Kader en 2 naar VMBO 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. En vergeet 
de school niet in jullie smeekbeden. 
 
Houd de buurt schoon! 
Buurtbewoners hebben geklaagd dat er soms op 
de parkeerplaatsen vuil uit de auto’s op de straat 
wordt gegooid. Dat is niet leuk voor de 
buurtbewoners en ook niet fijn voor ons. Wij 
leren onze kinderen dat reinheid en hygiëne erg 
belangrijk zijn. Onze geloof leert ons om onszelf 
en onze omgeving netjes en schoon te houden. 
Laten we daarom met zijn allen ons best doen om 
de school en haar omgeving netjes te houden. 
Wij moeten het goede voorbeeld geven naar 
onze kinderen, maar ook naar onze buren. Wij 
laten het beste van ons zien inshaAllah! 
 
Het nieuwe schooljaar 
Het nieuwe schooljaar start 21 augustus 2017 
inshaAllah. Eerst gaan de kinderen en het 
personeel genieten van een welverdiende 
vakantie. Daarna gaan we er inshaAllah weer 
tegenaan. Belangrijke data voor volgend 
schooljaar zijn: 
 
 
 

Vrije dagen schooljaar 2017-2018 
 
Vrij Eerste dag Laatste dag 
Ied ul Adha vakantie Do. 31-08-‘17 Di. 05-09-‘18 
Studiedag 1 Ma. 18-09-‘17  
Prinsjesdag Di. 19-09-‘17  
Herfstvakantie Ma.16-10-'17 Vr. 20-10-'17 
Wintervakantie Ma. 25-12-`17 Vr. 05-01-‘18 
Studiedag 2 Ma. 05-02-‘18  
Voorjaarsvakantie Ma. 26-02-‘18 Vr. 02-03-‘18 
Studiedag 3 Ma. 05-03-‘18  
Goede vrijdag  Vr. 30-03-‘18  
1e Paasdag Ma. 02-04-‘18  
Studiedag 4 Do. 26-04-’18  
Koningsdag Vr. 27-04-‘18  
Meivakantie   Ma. 30-04-’18 Vr. 11-05-‘18 
2e Pinksterdag Ma. 21-05-‘18  
Ramadan vakantie  Ma. 11-06-‘18  Vr. 15-06-‘18 
Zomervakantie Vr. 13-07-‘18 Vr. 25-08-‘18 
 

Geplande activiteiten 1e helft schooljaar 2017-
2018 (onder voorbehoud) 
 
Activiteit Schooldag 
Ied ul Adha viering 08-09-‘17 
Informatiebijeenkomst 12-09-‘17 

Sportdag 13-09-‘17 
Kinderboekenweek 04-10-’17 t/m 15-10-‘17  

Tafeltjesmiddag 1 10-10-‘17 
Milaad un nabie 01-12-‘18 

Nationale voorleesdagen 24-01-’18 t/m 03-02-‘18 

Poëzieweek 25-01-’18 t/m 31-01-‘18 

Tafeltjesmiddag 2 13-02-‘18 
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Commissie schoolsportdag 
Beste collega’s/ouders en kinderen, 

Het schooljaar is zo afgelopen. Als wij 
terugblikken hebben wij een spannend schooljaar 
achter de rug. De koningsspelen van 2017  
vonden de kinderen en de collega’s geslaagd.  

Wij kijken uit naar de volgende koningsspelen en 
zullen er weer samen een leuke dag van maken. 

De schoolsportdag is niet door gegaan, maar 
daarvoor in de plaats is voor de groepen van 1 
t/m 8 een leuke 
speel/waterpret dag 
georganiseerd.  

De commissie 
bedankt iedereen 
die op welke wijze 
dan ook ondersteuning/ hulp heeft geboden aan 
het organiseren van die dag. 

De sportcommissie wenst iedereen een fijne 
vakantie toe! 

De sportcommissie Al-Qoeba.  

Nieuws van het bestuur 
Beste ouders, 

Het bestuur van Al-Qoeba maakt bekend dat de 
huidige leden van de MR voor het nieuwe 
schooljaar vervangen zullen worden door nieuwe 
leden. 

Daarvoor zal een verkiezing uitgeschreven 
worden waar belangstellenden van de 
oudergeleding zich kunnen inschrijven. Verdere 
details zullen worden verstrekt door het bestuur. 

De MR wenst deze nieuwe leden heel veel succes 
toe. 

Verder wenst de MR iedereen een fijne, 
welverdiende vakantie. 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 2A 
Assalaam alaikoem allemaal, 

Afgelopen periode hebben we gewerkt rond het 
thema ‘feest’ (ramadan). De ramadansfeer was 
duidelijk in de klas te zien en te beleven zoals een 
aftelkalender, een moskee om het gebed te 
verrichten, in de speelhoek de tafel dekken voor 
de iftar en suhoer, voorleesverhalen enz.…  

 

 

Wij willen alle ouders bedanken voor de lekkere 
hapjes tijdens de viering van het Suikerfeest. 
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Nieuws uit groep 4 
De ramadan is voorbij en onze school heeft het 
afgesloten met een feestje. 

Er waren lekkere hapjes en leuke optredens van 
alle groepen in de gymzaal. Heel  veel ouders zijn 
ernaar komen kijken. In de klassen is het verder 
gegaan met alle gezelligheid. Elk kind heeft een 
cadeautje gekregen. 

Het was super gezellig. Iedereen die heeft 
meegeholpen, zoals ouders, leerkrachten en 
stagiaires: heel erg bedankt! 

Nieuws uit groep 6 
 
Techniekles 
Dit jaar hebben wij twee leerkrachten gehad, 
genaamd: meester Tim en juffrouw Nikita.  
Ze waren allebei heel aardig. 
 
De lessen waren leuk, interessant en gezellig. Wij  
hadden een auto gemaakt die rijdt door het 

leeglopen 
van een 
ballon. We 
hadden ook 
een lichtje 
gemaakt, dat 
was 
interessant 
en het was 
een beetje 

lastig. De laatste les hebben we een 
knikkerachtbaan gemaakt. Je moest veel 
samenwerken, knippen, plakken en kijken naar 
voorbeelden.  
Yousri   
 
Ied-ul-fitr 
Op school was het een heel leuke dag. We gingen 
eerst naar de klas, daar legden we ons heerlijke 
eten neer. Toen begon pas het leuke gedeelte 
van de dag. De hele school ging in de gymzaal 
voor elkaar optreden. Wij konden echt niet 
wachten tot wij aan de beurt waren.  Eerst gingen 
de groepen 1 t/m 3. Daarna gingen ze terug naar 
de klas. Anders duurde het te lang voor ze. Toen 
waren wij eindelijk aan de beurt. Het was heel 

goed gegaan. Groep 7 hield een kookshow. Dat 
vond ik erg leuk! Groep 8 had heel mooi 
gezongen. Ik ben heel erg blij met een 
islamitische school. Het was  een heel leuke eid!!!                                                            
Mohamed-Amin 
 
In de ramadan gingen we vasten. 
En toen komen er veel gasten. 
Maar het Suikerfeest is geweest. 
Dan eten we lekkere dingen. 
En dan gaan we zingen. 
En daarna gaan we op bezoek. 
En op de tafel zit een grote doek. 
En daar hebben we weer lekker eten 
Dat mag wel bij het Suikerfeest. 
Eid mubarak! 
Loubna 

Vakantie 
Het zal u niet ontgaan zijn, de 
vakantie staat voor de deur. 

We hopen dat u in de 
aankomende weken goed tot 

rust zal komen. Wanneer u op 
reis gaat, wensen wij u een 
mooie en veilige reis. Wij 

hopen u in het nieuwe 
schooljaar weer te mogen 

begroeten op school.   

Prettige vakantie gewenst en 
graag tot over 6 weken! 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 


