
 
                                           Den Haag, 1 december 2017 

 
Vanuit het bestuur 
 
Milaad un Nabie 
Vrijdag 1 december hebben we op school Milaad un 
Nabie. Op school leren we de kinderen om Allah de 
Verhevene en Zijn geliefde Profeet Mohammed 
sallallahu ‘alayhi wa sallam lief te hebben. Daarvoor is 
het belangrijk om de kinderen veel te vertellen over 
Allah de Verhevene en Zijn geliefde Profeet sallallahu 
‘alayhi wa sallam. Met Milaad un Nabie vertellen we 
de kinderen over de geboorte van de Profeet 
sallallahu ‘alayhi wa sallam en over zijn mooie 
karakter en zijn goede manieren. Hierdoor gaan we 
nog meer van hem houden inshaAllah. In de meeste 
moslimlanden wordt Milaad un Nabie uitbundig 
gevierd, zoals in Indonesië, Egypte, Pakistan, Turkije 
en Marokko. In veel landen is Milaad in Nabie een 
nationale feestdag. Saudi Arabië geeft op deze de dag 
alle werknemers vrij. In Nederland wordt hier 
verschillend mee omgegaan. Wij respecteren dit. Dit 
neemt niet weg dat de komst van de Profeet 
sallallahu ‘alayhi wa sallam een mooie en blije 
gebeurtenis was en wij de liefde voor de Profeet 
sallallahu ‘alayhi wa sallam bij onze kinderen willen 
vergroten. Wij besteden daarom als school aandacht 
aan de Milaad un Nabie. Wij doen op deze dag 
recitaties uit de heilige Qur’an, we dragen lofzangen 
voor en vertellen over het mooie karakter en over de 
goede manieren van de geliefde Profeet Mohammed 
sallallahu ‘alayhi wa sallam. Moge Allah de Verhevene 
onze liefde voor Hem en voor Zijn geliefde Profeet 
sallallahu ‘alayhi wa sallam doen vergroten.Vanuit de 
directie 

Groep 1C van start inshaAllah 
Zoals we reeds eerder aan u hebben verteld starten 
we inshaAllah vanaf 4 december as. met groep 1C. De 
ouders van de kinderen van groep 1 hebben een brief 
gekregen met de nieuwe indeling. De nieuwe groep is 
tegenover de administratie. De voorbereidingen zijn 
in volle gang. Juf Serpil is er al helemaal klaar voor. 

We kunnen de toestroom van leerlingen in groep 1 
hierdoor goed aan. Alhamdoeliellah! 

Juf Saida van groep 3B op de dinsdagen vrij 
Juf Saida van groep 3B is vanaf 1 december elke 
dinsdag vrij. Zij gaat dan genieten van haar kinderen. 
Natuurlijk is dat ook belangrijk. Onze juffen en 
meesters zijn ook betrokken vaders en moeders. Wij 
vinden het daarom belangrijk om ze ook die ruimte te 
geven. Op de dinsdagen zal daarom juf Farhana groep 
3B leiden inshaAllah. 

Meester Karim gaat ons verlaten  
Meester Karim heeft te kennen gegeven dat hij ons 
per 1 januari as. gaat verlaten. We zijn nog aan het 
kijken hoe we de gymlessen in gaan vullen. U  kunt er 
wel gewoon van uit gaan dat de gymlessen doorgaan. 
The show must go on! 

Veiligheid op school 
Veiligheid op school is erg belangrijk. We besteden 
daar veel aandacht aan. Dat verwacht u uiteraard ook 
van ons. We gaan in dat kader op 5 december een 
ontruimingsoefening doen  op school. Verder willen 
we zo min mogelijk mensen binnen de school tussen 9 
en 15 uur. Dit betekent dat als u als ouder uw kind 
tijdens de lessen ophaalt of iets af wilt afgeven, u zich 
dient te melden bij de administratie. Uw kind wordt 
dan voor u gehaald of er wordt een boodschap 
doorgegeven. Wij doen dit om de veiligheid van uw en 
onze kinderen te verbeteren en meer rust te creëren 
op school. Wij rekenen op uw begrip. 

Extra Cito-trainingen voor groep 8 
Binnenkort gaan de extra Cito-trainingen voor groep 8 
weer starten. We zien ieder jaar dat 2x een uur extra 
Cito-training per week de resultaten nog beter en 
mooier maakt. We gaan daarom ook dit jaar aan de 
kinderen in groep 8 kosteloos de extra Cito-trainingen 
aanbieden. Juf Wafae zal deze trainingen geven. De 
juf gaat met de leerlingen afstemmen op welke dagen 
dit na schooltijd zal plaatsvinden inshaAllah. 
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Religieuze en culturele activiteiten 
We zijn een islamitische basisschool. We zijn trots op 
onze identiteit en proberen daar zo goed mogelijk 
invulling aan te geven. De MR heeft ons inmiddels ook 
al onder andere geadviseerd om meer activiteiten te 
ontplooien voor kinderen en ouders die gerelateerd 
zijn aan onze identiteit. We zijn daarom in zee gegaan 
met ArenaTalent. De kinderen krijgen naast sport en 
spel nu ook naschoolse activiteiten aangeboden zoals 
henna zetten en anasheed oefenen. De OR is bezig 
om voor ouders cursussen en informatieve 
activiteiten te organiseren. Binnenkort wordt er 
gestart met een eerste cursus. Oumnia Works is een 
vernieuwend educatief empowermentprogramma dat 
door en voor (moslim)moeders is ontwikkeld. Dit 
laagdrempelige programma is vanuit de behoefte van 
moeders ontstaan. De OR pakt dit in overleg met de 
directie en MR op inshaAllah.  

Agenda 

Vrije dagen schooljaar 2017-2018 
Vrij Eerste dag Laatste dag 

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 (onder voorbehoud) 

Activiteit Schooldag 
Ontruimingsoefening 05-12-‘17 
1e rapport  15-12-‘17 
Nationale Voorleesdagen 24-01-’18 t/m 03-02-‘18 

Poëzieweek 25-01-’18 t/m 31-01-‘18 

Tafeltjesmiddag 2 13-02-‘18 
 

Schoolzaken 

Verlengde Schooldag 
Deze week is de tweede ronde van VSD van start 
gegaan. Kinderen hadden zich weer massaal 
aangemeld, alhamdoeliellah. We doen ons best om 
alle kinderen op een zo eerlijk mogelijke manier in te 
delen. Is uw kind nu niet aan de beurt gekomen? Dan 
is de kans groot dat het de volgende keer wel aan de 
beurt komt inshaAllah. Is uw kind wel ingedeeld, leest 
u dan goed de informatie door die op de 
bevestigingsbrief staat. Vergeet ook niet het 
bijgevoegde strookje "wel/niet alleen naar huis" in te 
vullen en mee terug te geven aan uw kind.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen rondom VSD, dan 
kunt u zich richten tot juf Rachida. 
Email: rachida@alqoeba.nl 

Wij wensen de kinderen ook deze periode heel veel 
plezier bij de Verlengde Schooldagactiviteiten.  

Nationale Voorleeswedstrijd 
Naar aanleiding van de Kinderboekenweek is er op 
school in de groepen 7 en 8 een voorleeswedstrijd 
georganiseerd. Afgelopen vrijdag waren de kinderen 
van groep 5 t/m 8 bij de finale aanwezig. Uiteindelijk 
is Nasra uit groep 8 tot onze voorleeskampioen 
bekroond. Gefeliciteerd!  
 

Nieuws uit de groepen 
 
Nieuws uit groep 2 
In groep 2a doen we verschillende activiteiten rond 
het thema ‘wonen’.  Zo hebben we in de klas een 
bouwmarkt waar verschillende materialen te koop 
zijn. Deze materialen kun je gebruiken om jouw huis 
te (ver)bouwen.  

In de bouwhoek wordt ook hard gewerkt aan 
verschillende bouwwerken .  
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We willen aan alle ouders van groep 2a vragen om in 
de ochtend hun kinderen op tijd naar school te 
brengen. Het komt nog heel vaak voor dat kinderen te 
laat komen.  

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 7 
 

Wat is taakspel? 

Taakspel is een soort spel om je te houden aan de 
regels tijdens de les. Het is ook handig, want het helpt 
om je te concentreren en je te houden aan de regels. 
Er zijn ook groepen met namen en logo’s en ook 
beloningen. 

Hoe werkt taakspel? 

Taakspel spelen wij tijdens de les. Er zijn verschillende 
kleuren. Elk groepje heeft een andere kleur. Als je een 
regel overtreedt dan pakt de juf een kaart. De juf 
geeft tijdens taakspel ook veel complimenten. Als je 
kaarten over houdt dan mag je een sticker op je 
poster plakken. De leiders plakken de stickers op de 
posters. Als je groepje aan het einde van de week 3 
stickers heeft, krijgt het een beloning. 

Wat zijn de spelregels van taakspel?  

Stil zijn 
Taak gericht zijn 
Vinger opsteken 
 
Geschreven door: Loubna, Sara en Aya

_______________________________________________________________________________________________ 


