
 
                                                   Den Haag, 9 maart 2018 

 

 
 
Het gaat goed met de Al-Qoebaschool. 
Alhamdoeliellah. We werken met zijn allen aan 
de ontwikkeling van onze kinderen. Er zijn dit jaar 
veel nieuwe kinderen bij gekomen. Ze hebben 
gelukkig hun plek kunnen vinden op school. De 
kinderen zijn lief tegen elkaar, er heerst rust op 
school en de resultaten zijn goed. De MR en de 
OR zijn dit jaar nieuw gestart en ook zij zijn goed 
bezig. SoebhanAllah. 
 
Soms krijgen we nog wel een melding van 
pestgedrag van een ouder of een leerling of 
gebeurt er nog wat op het plein tijdens de pauze. 
We besteden hier dan aandacht aan en leggen de 
kinderen uit dat we lief moeten zijn voor elkaar. 
Veel ouders zijn tevreden over de school. 
Alhamdoeliellah. Daar zijn we blij om. Er zijn ook 
soms klachten van ontevreden ouders. We doen 
ons best om onze school een veilige en 
uitdagende leeromgeving te laten zijn, waarin 
onze kinderen vanuit de islamitische identiteit 
zich optimaal kunnen ontwikkelen tot actieve en 
weerbare burgers. Moge Allah ons hierin leiden 
en het makkelijk maken voor ons allemaal. 
Ameen. 
 
Godsdienstonderwijs 
De godsdienstlessen lopen goed. 
Alhamdoeliellah. Bouchra is een oud-leerling van 
de school en studeert nu aan de Islamitische 
Universiteit van Rotterdam (IUR). Ze loopt 

momenteel voor 3 dagen in de week stage. Laila 
heeft de lessen van zowel de onderbouw als de 
bovenbouw overgenomen en meester Ilyaas 
ondersteunt en begeleidt haar hierbij. Het 
godsdienstonderwijs op de Al-Qoeba zal de 
komende periode verder ontwikkeld en verbeterd 
worden inshaAllah. 
 
Busvervoer 
We kregen de laatste tijden wat klachten binnen 
van ouders over het busvervoer. We hebben dit 
opgepakt en besproken met de chauffeurs. We 
hebben alle regels omtrent busvervoer op papier 
gezet in de vorm van een Protocol busvervoer en 
deze regels naar ouders en chauffeurs 
gecommuniceerd. Laila is coördinator van het 
busvervoer. Dus als u er als ouder niet uitkomt 
met de chauffeur, dan kunt u contact opnemen 
met Laila (via de administratie van de school). 
 
We krijgen nog steeds veel nieuwe aanmeldingen 
van leerlingen. Het merendeel betreft leerlingen 
die starten in groep 1. Door de groei van het 
aantal leerlingen, hebben we een extra bus in 
moeten zetten voor het vervoer van kinderen. 
De vier bussen die nu rijden zijn: 

- Witte bus: meester Husni 
- Blauwe bus: meester Karim 
- Rode bus: meester Said 1 
- Witte bus: meester Said 2 de conciërge  

 
Ouders van kinderen die met 
de nieuwe bus vervoerd 
worden, hebben hier al een 
bericht over gekregen. 
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Wilt u een steentje bijdragen als hulpouder? 
De school is op zoek naar ouders die zich willen 
inzetten als hulpouder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbij kunt u denken aan het helpen met 
begeleiding bij uitstapjes, sportdag, Koningspelen 
e.d.  of helpen met klussen, boodschappen doen,  
opzetten en afbouwen van de gymzaal etc.  
 
Tevens zijn wij op zoek naar ouders die willen 
oppassen tijdens de vergaderingen.  
 
Vindt u het leuk om te helpen, meld u zich dan 
aan. Het is geheel vrijblijvend. 
 
U kunt een e-mail sturen naar or@alqoeba.nl of 
bellen naar de volgende nummers:  
 

Saira Badoella:  06 – 3820 1611  
of Zebida Ramzan: 06 – 4737 2484 
 

De reactie besteedt de uiterste zorg aan de 
betrouwbaarheid en actualiteit van de 
gepubliceerde data. Toch komt het onverhoopt 
weleens voor dat er data niet kloppen of worden 
gewijzigd. Wij hopen op uw begrip hiervoor! 
 
Rectificatie vorige nieuwsbrief:  
 
De datum van de Entreetoets wordt t.z.t. bekend 
gemaakt. Ouders krijgen hierover bericht! 
 
Cito Eindtoets groep 8: 17-04-’18 t/m 19-04-‘18 
 
Vanaf 25 maart gaat de zomertijd in, de 
kinderen zijn op vrijdag om 12:00 uur uit! 

 

Vrije dagen schooljaar 2017-2018 
Vrij Eerste dag Laatste dag 

Goede Vrijdag  Vr. 30-03-‘18  

2e 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  

Onderbouw vrij Vr. 08-06-‘18  

Ramadan vakantie  Ma. 11-06-‘18  Vr. 15-06-‘18 

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

Geplande activiteiten schooljaar 2017-2018  
Activiteit Schooldag 

Kangoeroewedstrijd 15-03-‘18 

2e ontruimingsoefening 21-03-‘18 

2e rapport 29-03-‘18 

Schoolfotograaf  03-04-‘18 

Miraadj un Nabi 13-04-‘18 

Cito Eindtoets groep 8 17-04-’18 t/m 19-04-‘18 

Entreetoets groep 7 Ouders krijgen bericht 

Koningsspelen 20-04-‘18 

Bazaar / open dag 20-04-‘18 

Iftar groep 7/8 en personeel 01-06-‘18 

Cito-toetsen (E-versie) 04-06-’18 t/m 08-06-‘18 

Sportdag 19-06-‘18 

Ied ul fitr viering 22-06-‘18 

Schoolreis 27-06-‘18 

3e rapport 09-07-‘18 

Activiteitenweek groep 8 09-07-’18 t/m 12-07-‘18 
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Miraadj un Nabi 
Dit jaar is Miraadj un Nabi op vrijdag 13 april 
2018. Er zal een herdenkingsdag worden 
georganiseerd voor de kinderen, zodat ze ervan 
bewust worden hoe het gebed verplicht is 
gesteld en wat onze geliefde profeet v.z.m.h. die 
nacht heeft meegemaakt.  

Van 08:30 uur tot 10:00 uur zal het programma 
voor de onderbouw (groep 1 t/m 3) plaatsvinden 
en van 10:30 tot 12:00 uur zal het programma 
voor de bovenbouw (groep 4 t/m 8) plaatsvinden. 

Alle ouders zijn van harte welkom! 
 

Nationale 
Voorleeswedstrijd 
Zaterdag 17 februari 
was de Centrale 
Bibliotheek aan het 
Spui het strijdtoneel 
voor de Haagse 
schoolkampioenen 

van de Nationale Voorleeswedstijd. De 
gegadigden uit poule C verzamelden zich om 
15.00 uur in de speciaal hiervoor ingerichte 
ruimte, welke plaats bood aan de deelnemers, 
hun fans en een delegatie aan fotografen. Nasra 
Husen uit groep 8 vertegenwoordigde vol trots 
de Al-Qoebaschool. 

Omdat één deelnemer schitterde in afwezigheid, 
moest Nasra het nog opnemen tegen 10 andere 
getalenteerde voorlezers. Als zesde maakte Nasra 
haar opwachting en vertelde zij beknopt over 
haar boekkeuze. Vervolgens zette ze een 
indrukwekkende voorleesronde neer, waarin ze 
liet ziet dat ze de verschillende disciplines van het 
voorlezen uitstekend onder de knie heeft. Na 
enkele seconden verscheen er een glimlach op 
het gezicht van ieder jurylid. Er werd driftig een 
aantal, zonder twijfel positieve zaken genoteerd 
en het publiek reageerde enthousiast. Vloeiend 
lezen,  variatie in tempo en intonatie, het gebruik 
van mimiek: voorlezen kun je wel aan Nasra 

overlaten. We mogen met recht trots zijn haar, ze 
heeft het ongelooflijk goed gedaan.  

 
Na lang juryberaad werd 
uiteindelijk de winnaar bekend 
gemaakt: Lux van de 
Archipelschool. We feliciteren 
haar en wensen haar veel succes 
bij de vervolgronde(s)! 
 

 
 
De Kangoeroewedstrijd 
De kangoeroewedstrijd is de grootste en leukste 
reken- en wiskundewedstrijd van Nederland. De 
inschrijving met betrekking tot deelname van 
onze school aan de Kangoeroewedstrijd is een 
feit:  
de wedstrijddatum is donderdag 15 maart 2018.  
 
Om 08.45 uur precies zal de wedstrijd starten en 
deze duurt tot 09.35 uur. 
 
Leerlingen die later dan 08.45 uur binnen komen, 
mogen niet meer starten. Van de groepen 6, 7 en 
8 doen alle leerlingen mee. 
 
Er zullen ook ouders aanwezig zijn als 
toezichthouder, maximaal 1 per groep. 
 
Alle deelnemers krijgen een aandenken aan de 
wedstrijd, de besten van de school krijgen een 
leuke prijs en misschien komt de grote winnaar 
dit jaar wel van de Al-Qoebaschool en winnen wij 
de hoofdprijs!  
 

 
 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de 
website: http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe  
 
Op deze website kan ook alvast worden geoefend 
met de wedstrijdopgaven.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Naazra Khedoe 
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Nieuws uit de Plusklas 
Hallo, ik ben Rahiema van groep 6. Ik zit in de 
plusklas en ik heb het erg naar mijn zin. 
 
We werken met de Pittige Plustoren en sommige 
opdrachten zijn zeker pittig. Meester Roland 
bedenkt zelf soms dingen, maar we gaan ook 
leerzame uitstapjes bedenken, bijvoorbeeld naar 
het bos of een museum.  
 
Wat ik echt leuk vind is dat we proefjes en 
spelletjes doen. Dat is pas echt leuk! En ik ga 
binnenkort ook een website maken. 
 
Ik hoop dat ik volgend jaar ook in de plusklas zit, 
ik zou het heel jammer vinden als ik er niet meer 
in zit. Ik hoop van wel. Maar daarom, genieten 
nu, toch?! 

Groetjes, 
Rahiema! 

Nieuws uit groep 2B 
De afgelopen weken heeft groep 2b gewerkt met 
het thema eten en drinken. De kinderen hebben 
erg genoten van dit thema en heel veel geleerd, 
alhamdoeliellah. Wij hebben tijdens dit thema 
extra aandacht besteed aan de 21st century skills. 
De leerlingen hebben aan hun onderzoekende 
houding gewerkt, door tijdens verschillende 
activiteiten hun zintuigen te gebruiken. Bij de 
ontdekhoek mochten de leerlingen bijvoorbeeld 
geblinddoekt allerlei etenswaren en kruiden 
proeven/ruiken. Hierbij leerden ze verschillende 
zintuigen goed te gebruiken tijdens het 
onderzoeken. De leerlingen onderzochten ook 
hoe verschillende etenswaren er vanbinnen 
uitzagen.   

Bij de 21st century skills speelt creativiteit ook 
een belangrijke rol. Om de creativiteit van de 
leerlingen te stimuleren, hebben wij allerlei 
verpakkingsmaterialen gebruikt om te knutselen. 
Door het gebruik van kosteloos materiaal en 

’outside the box’ te denken, ontwikkelen de 
kinderen hun creativiteit.  

De kinderen zijn tijdens hun spel voortdurend 
aan het samenwerken. Dit is ook een belangrijk 
onderdeel van de 21st century skills. Ze hebben 
tijdens het spel elkaar nodig en ontwikkelen 
verschillende sociale vaardigheden. Tijdens het 
spelen in de supermarkt moeten de kinderen 
bijvoorbeeld samenwerken. De verkoper en de 
vakkenvuller hebben elkaar bijvoorbeeld nodig 
en moeten goed afstemmen over de taken die ze 
in de supermarkt uitvoeren. 

Tijdens het spelen in de supermarkt komen de 
leerlingen ook allerlei problemen tegen. Hier 
besteden we veel aandacht aan, zodat het 
probleemoplossend vermogen van de leerlingen 
wordt gestimuleerd. Ook dit is heel belangrijk 
voor de 21st century skills. De verpakkingen 
staan bijvoorbeeld allemaal door elkaar. Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat het allemaal netjes 
en geordend is, zodat het sneller wordt verkocht? 
Hoe kunnen de klanten erachter komen hoeveel 
iets kost? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we 
niet vergeten welke boodschappen we nodig 
hebben? Dit zijn allerlei problemen die de 
kinderen zelfstandig mogen oplossen.  

We sluiten dit thema af met een leuk feestje 
waar lekker wordt gegeten en gedronken. Wij 
hebben er heel veel zin in! 
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Nieuws uit groep 3B 

Een zoete groet vanuit groep 3b, asalaam wa 
alaikoem allemaal....  

De kinderen hebben de afgelopen maanden 
keihard gewerkt, ze kennen inmiddels alle letters 
en kunnen al behoorlijk goed lezen. Ook met 
rekenen en schrijven gaat het al heel goed. Ik ben 
erg trots op de kinderen, u ook?  

Naast het harde werken doen we natuurlijk ook 
leerzame, ontspannende dingen. De week voor 
de voorjaarsvakantie heb ik de kinderen laten 

kiezen, hoe we van de laatste schooldag voor de 
vakantie een leuke dag van kunnen maken. Ze 
hadden al snel een keuze gemaakt; ze wilden 
“gebakjes bakken”. Dat vond ik geen slecht idee. 
Samen met alle ouders hebben we alle 
benodigdheden verzameld en konden we die 
vrijdag aan de slag. In de keuken van de school 
zijn we in kleine groepjes aan de slag gegaan. De 
kinderen vonden het geweldig. Toen de kinderen 
klaar waren met bakken, was het eindelijk tijd om 
er van te smullen....  Alle kinderen hebben 2 
muffins meegenomen voor het thuisfront, want 
wij leren ook om te delen.  

 

 

Op de agenda van groep 3B:  

19 t/m 22 maart: Leuk leren week van Squla 
29 maart: Ruilbezoek bibliotheek  
11 april: Op bezoek  bij de collectie van Mesdag  
17 mei: : Ruilbezoek bibliotheek  

Liefs, de kindjes en de juf van groep 3B 

_____________________________________________________dank voor het lezen, einde nieuwsbrief! 


