
 
                                               Den Haag, 6 oktober 2017 

 

 
 
Welkom juf Serpil 
Juf Serpil is per 1 oktober bij de Al-Qoeba gestart. 
Zij is een oude bekende van ons, ze heeft al 
eerder op de Al-Qoebaschool gewerkt. Destijds is 
ze terug gegaan naar Turkije, maar nu is ze weer 
terug bij ons. Binnenkort zullen we starten met 
een derde groep 1 inshaAllah. Zij zal groep 1C 
gaan leiden. Tot die tijd geeft Serpil les aan 
verschillende klassen.  
 
Welkom juf Farhana 
Vanaf 1 november komt juf Farhana ons team 
versterken. Ze zal voor de rest van het schooljaar 
elke dinsdag invallen in groep 4 en elke woensdag 
invallen in groep 2a. De rest van de week is ze 
ook op school aanwezig om in te vallen en 
kinderen extra lessen te geven.  
 
Wij wensen beide juffen veel succes en zijn blij 
om ze beiden te mogen verwelkomen op de Al-
Qoeba. 
 
Godsdienstlessen 
Er is bij de ouders wat onduidelijkheid ontstaan 
over de godsdienstlessen. Daarom nog even een 
korte toelichting.  Alle groepen krijgen één keer 
in de week godsdienstles. De godsdienstlessen 
worden in het Nederlands gegeven. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de godsdienstmethode Al 
Amana van het ISBO . Deze lesmethode is 
speciaal toegesneden op de Nederlandse context. 
Aan het lesmateriaal is zowel in religieus-
inhoudelijk als in pedagogisch-didactisch opzicht 
aandacht en zorg besteed. 
 

Juf Hayat staat sinds dit schooljaar weer voor de 
groep en hebben we de godsdienstleerkracht van 
de school die onder dezelfde stichting valt als de 
Al-Qoeba bereid gevonden om godsdienst-
onderwijs bij ons op school te verzorgen. Dhr. 
Roshanali is een zeer ervaren en bevoegde gods-
dienstleerkracht die al jaren bij ons in dienst is. Er 
verandert inhoudelijk niets aan de godsdienst-
lessen. Er wordt immers net als alle andere 
vakken volgens een methode gewerkt. De 
godsdienstlessen horen bij de identiteit van onze 
school en zijn daarom net als alle andere vakken 
verplicht. 
 
Ouderraad 
Er hebben zich mashaAllah veel ouders 
aangemeld voor de ouderraad en de MR. Voor de 
MR hebben er verkiezingen plaatsgevonden zoals 
jullie weten. Er zijn vijftien ouders in de 
ouderraad, dus is er geen verkiezing noodzakelijk. 
Juf Saida van groep 3B zal vanuit het team 
deelnemen aan de ouderraad en is zodoende het 
aanspreekpunt voor ouders en personeel. De 
ouders die in de ouderraad zitten, hebben een 
eerste overleg met de directie gehad. Ze gaan nu 
de taken verdelen en zullen zich in de volgende 
nieuwsbrief inshaAllah aan jullie voorstellen. We 
wensen alle ouders van de ouderraad, maar ook 
alle andere ouders die ons helpen veel succes dit 
jaar. We zetten ons gezamenlijk in voor onze 
kinderen. Moge Allah ons allen hiervoor belonen. 
Ameen.  

 

 



2 
 

 
 
Nieuwe MR-leden gekozen 
Alhamdoelilah! De MR-stemmingsronde voor de 
MR-oudergeleding is afgerond. Er zijn 73 
stembiljetten binnengekomen en dat is 50 
procent van het totaal aantal stemmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij kunnen u middels deze nieuwsbrief 
mededelen dat de heer Mahjoubi, mevrouw 
Sabaouni en mevrouw Lubis zijn verkozen tot de 
nieuwe MR-leden van de oudergeleding. Zij 
hebben na de stemmingsronde de meeste 
stemmen van de ouders gekregen. 
 
Wij zijn blij en trots dat wij deze ouders mogen 
verwelkomen in de MR van onze Al-Qoebaschool. 
 
Wij hopen op een goede samenwerking. 
Bij deze willen wij ook alle kandidaten die mee 
hebben gedaan bij de stemmingsronde van harte 
bedanken voor hun inzet en motivatie. Wellicht 
zien we u in de toekomst nog terug als MR-lid, 
want iedere 2 jaar wordt er een nieuwe MR 
gekozen.  

 
De MR personeels-
gelding; Juf Saloua 
el Boustati, juf 
Derya Kirazli en juf 
Khadija den Hengst 
 

 

 

 

Vrije dagen schooljaar 2017-2018 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

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 

Kinderboekenweek 04-10-’17 t/m 15-10-‘17  

Boekenmarkt 13-10-‘17 

Informatieavond  24-10-’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 

 

Rectificatie nieuwsbrief 1 

In de vorige nieuwsbrief is een foutje geslopen. De 

begintijd moet uiteraard 08:30 uur zijn en niet 

08:00 zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld.  
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Kinderboekenweek  

De langste week van het jaar is van start gegaan: 

de Kinderboekenweek! Deze nationale 

leescampagne duurt van 4 t/m 15 oktober en is 

op school op een bijzondere manier geopend.  

De kinderen uit de onderbouw werden 

getrakteerd op een komisch toneelstukje dat op 

het schoolplein werd opgevoerd. De leerlingen 

van de bovenbouw maakten hun entree via de 

griezelige gang vol hindernissen en engerds. De 

kinderen hebben hier aanzienlijk van genoten! 

 

De komende weken besteden we extra aandacht 

aan het (voor)lezen van kinderboeken en 

koppelen we hier diverse activiteiten aan. Zo 

doen de groepen 7 en 8 mee aan de Nationale 

Voorleeswedstrijd. Onze schoolwinnaar gaat het 

opnemen tegen andere voorleeskampioenen in 

de lokale, regionale en hopelijk ook de landelijke 

kampioenschappen. Maandag 9 oktober 

beginnen de voorrondes op school.   

 

 

 

Op vrijdag 13 oktober wordt er op school een 

boekenmarkt georganiseerd, uw uitnodiging 

hiervoor is bij deze nieuwsbrief als bijlage 

toegevoegd. We hopen u dan te mogen 

verwelkomen! 

Buiten school worden er tal van activiteiten 

georganiseerd in menig bibliotheek, boekwinkel, 

museum en schouwburg.  

Een overzicht hiervan is het vinden in de 

Kinderboekenweekkrant en in festivalkrant De 

Betovering, welke uw kind onlangs heeft 

meegekregen. Andere ideeën vindt u op de 

prikborden bij ons op school.   

Facebook 

Wist u dat onze school sinds 

vorig schooljaar actief is op 

Facebook?  

Like en/of volg ons op onze Facebookpagina 'Al-

Qoeba' en blijf zo op de hoogte van leuke 

nieuwtjes. 

 

Luizenzakken 

Graag wil ik u kort informeren over het gebruik 

en aanschaffen van een luizenzak. Het is de 

bedoeling dat uw kind iedere dag zijn jas, sjaal 

en/of muts in deze luizenzak stopt.  

Voor iedere zomervakantie krijgt u de zak mee 

om te wassen. Maar na de zomervakantie MOET 

de luizenzak weer mee 

terugkomen naar school.  

Wanneer de luizenzak 

kapot of kwijt is, kunt u 

voor €3,50 een nieuwe 

kopen bij de administratie. 

Na iedere vakantie zullen er controles 

plaatsvinden op hoofdluis en ontvangt u bericht 

indien er hoofdluis is geconstateerd.  

Ook bent u zelf verantwoordelijk om hoofdluis  te 

behandelen en te melden bij school indien uw 

kind hier last van heeft. 

 

Luizencontroles 

Voor de luizencontroles hebben we 

uw hulp nodig. Afgelopen weken hebben zich al 

wat ouders aangemeld om in koppelgroepen 

controles uit te voeren. Heel erg bedankt! Maar 

we hebben nog niet genoeg ouders per 

koppelgroep.  

Wat zijn koppelgroepen? Om de controles goed 

te verdelen hebben de groepen verdeeld in 

koppels. Door samen te werken kan er vlot 

gecontroleerd worden. De koppelgroepen zijn: 

groepen 1A en 1B 
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Groepen 2A en 2B, groepen 3A, 3B en 4, groepen 

5A, 5B en 6, groep 7 en 8. 

Oproep aan alle ouders die graag na de vakanties 

controle willen uitvoeren. Meldt u zich aan bij de 

leerkracht van uw kind of bij juf Aliema. 

Persoonlijk of per e-mail aliema@alqoeba.nl.  

Na welke vakanties doen wij een beroep op u: 

✔herfstvakantie  

✔wintervakantie    

✔voorjaarsvakantie 

✔meivakantie  

U komt dan in de week na de genoemde vakantie 

in de groepen langs om controle uit te voeren. U 

krijgt dan informatie hoe u dat moet doen en op 

welke dag of dagen. Alle ouders die zich hebben 

aangemeld krijgen een bericht voor de 

herfstvakantie. 

Luizenvrij het schooljaar door! 

Alvast bedankt! 

Informatieavond 

Op 24 oktober worden er een informatieavond 

georganiseerd. Hierbij ontvangt u algemene 

informatie over het schooljaar en krijgt u de 

gelegenheid om vragen te stellen.  

 

Groep 1A 

Groep 1A heeft nu 25 leerlingen. Het is een leuke 

groep met lieve en enthousiaste leerlingen.  

In het begin van het schooljaar hebben de 

kinderen door het thema ‘Welkom op school’ 

kennis gemaakt met het dagritme en de 

verschillende activiteiten op school. Ook de 

groepsregels en afspraken voor bijvoorbeeld het 

naar de wc gaan zijn spelenderwijs besproken.  

 

 

 

Na dit welkomst-thema hebben we het 

Offerfeest op school gevierd en daarna zijn we 

verder gaan werken met het thema ‘MENSEN’.  

Rond dit thema zijn er allerlei taal- en reken 

activiteiten aangeboden en ontstond in de 

huishoek vaak een rollenspel over thema’s als 

trouwen en vader en moeder zijn, een baby 

hebben… 

De moeder van Bassir is ook langs geweest met 

haar echte baby en die is in bad geweest en alle 

kinderen mochten het kindje even wassen. 

Ook is er poppenkast gespeeld waarin poppen 

emoties en belevingen uit de mensenwereld 

speelden. Adam C. bouwde vervolgens in de 

blokkenhoek zij eigen poppenkast en tijden ons 

eten in de kring gaf hij een voorstelling! 

 

 

 

We hebben hier foto’s van mensen geordend van 

jong naar oud.   

De poppenkastvoor-

stelling van Adam C.  

 Bij ieder thema krijgen 

de kleuters ook een 

huiswerkbrief mee. Op 

de eerste blz. staan er 

veel tips voor thuis. 

Het is nl. belangrijk 

ook thuis activiteiten 

te doen met het thema en de woorden van het 

thema. Op de tweede blz. staan vaak auditieve 

oefeningen. Door deze oefeningen leren de 

kinderen te luisteren naar taal. De laatste blz. 

bevat meestal maak-opdrachten en moeten weer 

mee terug naar school. Ook ontvangen de ouders 

een Power-Point met daarin veel basis- en extra 

woorden van het thema om thuis te oefenen. Zo 

werken school en ouders samen aan de 

ontwikkeling van het kind.  Wilt u contact 
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opnemen met de juf wanneer u deze Power-

Points niet ontvangt? 

De maakopdracht van het 

huiswerk over ‘mensen’.  

Inmiddels werken we over het 

thema ‘Herfst’ en natuurlijk de 

Kinderboekenweek. U zult vast al in de klas en de 

hal de sfeer van het nieuwe thema hebben 

opgemerkt. 

Groep 3 

We hebben een goede start gemaakt in groep 3. 

Met een klas vol enthousiaste kinderen en drie 

zeer gemotiveerde  leerkrachten gaan we er weer 

tegenaan. We hopen inshAallah dat we er een 

gezellig en leerzaam schooljaar van gaan maken.  

Afgelopen week zijn we gestart met kern 2. 

Inmiddels hebben we een aantal  letters en 

woorden geleerd. De kinderen leren niet alleen 

nieuwe letters en woorden, maar oefenen deze 

ook op verschillende manieren.  Het is wel 

belang-rijk dat de leerlingen ook thuis de 

gelegen-heid krijgen om te oefenen met lezen. 

Graag uw aandacht hiervoor. Het eerste huiswerk 

is ook al uit. We wensen de kinderen heel veel 

succes toe met het maken van het huiswerk. 

Ook in groep 3 hebben we spelinloop net als bij 

de kleuters. We zijn vorige week hiermee gestart 

en zijn blij met de opkomst van de ouders. Het 

was erg leuk en gezellig met ze in de groep. Het 

gaat natuurlijk een beetje anders dan bij de 

kleuters. We hopen op deze manier dat we 

makkelijker kunnen overstappen naar 

leesochtenden met de ouders.  

 

We wensen alle leerlingen van de Al-Qoeba-

school een fijn en een leerzaam schooljaar toe. 

Groep 5B 

Afgelopen week stond in het 

thema van gezonde  

tussendoortjes. We hebben 

elke dag naar het Pauzehap 

Journaal gekeken, waar we 

veel hebben geleerd over 

gezonde tussendoortjes die we 

mee kunnen nemen naar 

school. Op 

school kregen we op dinsdag 

een stukje mueslibrood, op 

woensdag hebben we onze 

eigen fruit rups geregen me 

blauwe bessen en druiven en 

op donderdag kregen we een 

stuk komkommer die we in 

de pot met pindakaas 

mochten dippen.  

De meeste kinderen vonden dit erg lekker! Op de 

laatste dag mochten wij zelf een gezond  

tussendoortje meenemen om met elkaar te 

delen. Het was een leuke en leerzame week!  

Groep 7 

De kinderen van groep 

zeven hebben de afgelopen 

twee weken belangrijk 

werk verricht. Ze hebben 

twee middagen gewerkt 

aan maquettes, onder 

begeleiding van twee 

kunstenaressen.  

De maquettes zijn afgelopen week 

gefotografeerd en dienen ter inspiratie voor het 

kunstwerk dat binnenkort op het Hobbemaplein 

zal worden onthuld.  Op 11 oktober worden de 

kunstwerkjes gepresenteerd aan wethouder 

Wijsmuller.  

Art’s Cool; bedankt voor de interessante 

workshops, we kijken uit naar de onthulling van 

het kunstwerk! 

______________________________________________dank voor het lezen___    _____ einde nieuwsbrief 


