
 
                                                     Den Haag, 3 oktober 2019 

 

 
 
Nog een week school en dan zijn de kinderen vrij in 
sha Allah. We hebben het jaar goed opgestart. 
Binnenkort starten we al weer met de toetsen in sha 
Allah. Na de herfstvakantie zijn de kinderen nog 1 dag 
vrij i.v.m. een studiedag van het personeel. De 
kinderen zijn dus vrij van maandag 14 oktober tot en 
met maandag 28 oktober in sha Allah. We verwachten 
de kinderen 29 oktober allemaal weer op school. 
 
Spelinloop voor ouders 
In de groepen 1 t/m 3 is er spelinloop. Ouders zijn dan 
in de ochtend van harte welkom om met hun kind 
mee te komen spelen tot 9.00 uur. Dit versterkt de 
band met uw kind en stimuleert uw kind om zich 
verder te ontwikkelen. De groepen 1 hebben elke dag 
spelinloop en de groepen 2 elke dinsdag en 
woensdag. 

Vanaf 4 november as. heeft ook groep 3 spelinloop. 
Groep 3A heeft elke dinsdag spelinloop en groep 3B 
elke vrijdag. Komt u ook? 

Welkom juf Naomie 
Juf Naomie is bij ons gestart. Juf Naomie heeft veel 
ervaring met de groepen 5 en 7 en is een goede 
versterking voor ons voor de bovenbouw. Tot de  
herfstvakantie staat ze in groep 8. Juf Wafae is 
wegens omstandigheden afwezig en zal na de 
herfstvakantie weer aanwezig zijn in sha Allah.  
 
Afscheid juf Naima 
We hebben afscheid genomen van juf Naima. Ze was 
voor een jaar via de gemeente bij ons aan het werk als 
ondersteuner. Ze heeft veel kunnen betekenen voor 
onze kinderen en voor de school. Moge Allah haar 
belonen voor alles wat ze voor de kinderen en voor de 
school heeft gedaan. 

 
Koffieochtenden voor vaders en moeders 
We zijn weer gestart met de koffieochtenden. Vaders 
kunnen in de personeelskamer zitten en de moeders 
in de bibliotheekruimte. Opa’s, oma’s, broers, zussen, 
ooms en tantes zijn natuurlijk ook welkom. De 
koffieochtenden vinden om de week plaats op de 
vrijdag van 9 tot 10 uur. U mag ook iets maken en 
meenemen. De eerstvolgende is vrijdag 11 oktober as. 
 
Contactpersonen busvervoer 
Het busvervoer van onze leerlingen gebeurt door een 
aparte stichting. Deze stichting is geen onderdeel van 
school en heeft geen winstoogmerk. Als u vragen 
heeft over het busvervoer, dan kunt u terecht bij hadji 
A. Walidin (bestuurslid Stichting Iqra) of bij Sevinc. Zij 
zitten in het gebouw rechts naast de lift. U kunt ook 
de administratie bellen en aangeven dat u voor 
busvervoer belt. 
 
 
 
Aanmeldstop nieuwe leerlingen 
Zoals u weet zijn we de afgelopen jaren hard 
gegroeid. Alhamdoeliellah. Alle groepen zitten 
inmiddels aardig vol. We groeien geleidelijk aan 
richting de 300 leerlingen. Het is belangrijk dat we alle 
kinderen de zorg kunnen bieden die ze verdienen. 
Daarom is er een aanmeldstop voor alle groepen. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen, kunnen we nog 
kinderen plaatsen.  
 
Wintertijd 
Zondag 27 oktober zal de wintertijd weer in gaan, in 
shaa Allah. Dat betekent dat we de klok weer een uur 
terugdraaien. Het betekent ook dat de lessen op de 
vrijdagen niet meer om 12.00 uur eindigen, maar 
vanaf 1 november tot 11.45 uur duren. Zo kunnen we 
allemaal op tijd het djoema gebed verrichten, in shaa 
Allah. 



 

Vrije dagen aankomende periode: 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie Ma. 14-10 Vr. 25-10 
Wintervakantie Ma. 23-12 Vr. 03-01 
Voorjaarsvakantie Ma. 24-02 Vr. 28-02 
 

Geplande activiteiten aankomende periode: 
 

Activiteit Schooldag 
Kinderboekenweek 02-10 t/m 13-10  
Sportdag groepen 4 t/m 8 07-10 
1e Ontruimingsoefening 05-11 
Nationaal Schoolontbijt 08-11 
Milaad un nabie 15-11 
 

Extra vrije dagen alleen voor de groepen 1 en 2: 
* Wo. 29-01-‘20 
* Do. 30-01-‘20 *  
* Vr. 31-01-‘20  
 

Studiedagen aankomende periode 
 

Studiedag 2 Maandag 28-10 2019 
Studiedag 3 Maandag 02-03 2020 

 

 
 

Nationaal Schoolontbijt 
Ook dit jaar doet de Al-Qoebaschool mee aan het 
Nationaal Schoolontbijt. Dat betekent dat u op vrijdag 
8 november uw kind(eren) voor één keer zonder 
ontbijt, maar met een bord, beker en bestek naar 
school kunt sturen.  

In de ontbijtweek schuift heel de school namelijk aan 
tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les 
over de beste start van de dag. Zo leert uw kind op 
een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag 
ontbijten is en wat hij/zij ’s ochtends het beste kan 
eten.  

Wat er bij het Nationaal Schoolontbijt op tafel komt, 
is elk jaar een schoolvoorbeeld van een gezond 
ontbijt. Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste 
richtlijnen van de Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een 
gezonde start van de dag.  

Wij wensen de kinderen alvast een smakelijke 
ochtend toe. 

Kinderboekenweek 2019 
De Kinderboekenweek 2019 “Reis mee!” is van 
woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober 
2019. Het thema is reis mee, over voertuigen dus. 
Natuurlijk doen wij mee.  

Tijdens dit evenement zijn er in het hele land allerlei 
activiteiten rond het kinderboek. Op grote schaal 
haken bibliotheken, het onderwijs, boekhandels en 
culturele centra hierop in. Het jaarlijks wisselende 
thema van de Kinderboekenweek dient als leidraad bij 
de organisatie van de vele activiteiten. We gaan op 
school een voorleescircuit houden en we zullen 
ouders een workshop voorlezen geven op donderdag 
10 oktober. U bent van harte welkom om mee te 
doen en deel te nemen aan de workshop. 

Sportdag 
Maandag 7 oktober hebben de groepen 4 t/m 8 
sportdag. Het blijft maandag droog in sha Allah.  

De sportdag zal weer gehouden worden bij De Haagse 
Sporttuin Schilderswijk. Om er een leuke gezellige en 
geslaagde dag er van te maken, hebben we uw hulp 
nodig. U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht 
van uw kind. 

De sportdag van de groepen 1 t/m 3 stond gepland in 
dezelfde week, maar gaat wegens slecht weer niet 
door. Er komt nog een nieuwe datum in sha Allah. 

 

Hulpouders gezocht! 
Onze ouders van de ouderraad zijn ma sha Allah heel 
actief en helpen goed mee. Zoals op de 
informatieavond al is toegelicht, worden er 
hulpouders gevraagd om zo nog meer te kunnen doen 
op school.  

Wilt u een steentje bijdragen aan een van de vele 
activiteiten op school? Laat het de OR weten door een 
e-mail te sturen naar or@alqoeba.nl. Zij kunnen u dan 
vrijblijvend opnemen in de groepsapp. U ziet dan de 
berichten waarin om hulp wordt gevraagd. U kunt dan 
zelf bepalen bij welke activiteit u helpt. 

 


