
 
                                               Den Haag, 12 januari 2018  

 
Vanuit de redactie… 
 

Wensen wij  u alle goeds voor 2018; een jaar vol liefde, geluk, 
wijsheid & gezondheid! 

 
 

 
 
We zijn inmiddels alweer vier maanden verder in 
het schooljaar 2017-2018. Het gaat goed met de 
kinderen op school. Er is aandacht voor de 
kinderen en hun resultaten. We zijn bezig de 
school als leeromgeving verder te ontwikkelen en 
zorgen dat de kinderen hier optimaal van 
profiteren.  
 
Er was een lange wachtlijst voor de voorschool. 
Er is daarom in januari een nieuwe 
voorschoolgroep gestart. We hebben zodoende 
maar liefst 13 groepen op school en 3 
voorschoolgroepen;  
 

Voorschool 1 Groep 2A Groep 5A 
Voorschool 2 Groep 2B Groep 5B 
Voorschool 3 Groep 3A Groep 6 
Groep 1A Groep 3B Groep 7 
Groep 1B Groep 4 Groep 8 
Groep 1C   

 
Moge Allah de school, onze kinderen, hun 
ouders, de juffen en meesters en alle andere 
betrokkenen blijven zegenen en belonen voor 
hun moeite en inspanningen. 
  

Op tijd komen 
Wij merken dat  er nog steeds veel kinderen te 
laat komen op school. Ook de Onderwijsinspectie 
heeft dit opgemerkt en ons duidelijk gemaakt dat 
we hier iets aan moeten doen. Als kinderen vaak 
te laat komen missen ze lessen en de lessen 
worden verstoord, waardoor andere kinderen 
hier ook de dupe van worden. We besteden 
daarom hier meer aandacht aan in de hoop dat er 
minder kinderen te laat komen. We vragen ook 
uw aandacht hiervoor. Help ons mee om de 
kwaliteit van onze school te verbeteren door uw 
kinderen op tijd naar school te brengen. 
 
Wij maken u erop attent dat de school begint om 
08:30 uur. Ook als er spelinloop is, moet uw kind 
om 08:30 uur binnen zijn. Inloop betekent niet 
dat u tot 09:00 uur uw kind kan brengen. 
Misschien is dat verwarrend, vandaar dat we het 
nog even benoemen.  
 
Ziekmeldingen 
Wat betreft ziekmeldingen hebben wij ook 
regels:  
Wij gaan er vanuit dat als uw kind ziek is, u dit 
telefonisch meldt bij de administratie tussen             
08:00 uur en 09:00 uur. Wanneer uw kind niet op 
school is, maar ook niet is ziekgemeld, wordt u 
door de school gebeld. Als wij geen contact met u 
kunnen krijgen, is dat in eerste instantie 
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zorgwekkend voor ons, omdat wij niet weten 
waar uw kind is. Het kan best zijn dat u denkt dat 
uw kind op school is, terwijl dat niet zo is. U 
begrijpt dat wij hier meteen actief naar moeten 
handelen vanwege de veiligheid van uw kind. En 
ook hiervoor zal er een melding worden gedaan 
bij de leerplichtambtenaar. Het is daarom 
belangrijk dat u op tijd belt als uw kind ziek is en 
dat u bereikbaar bent.  
  
Plusklas 
Als school proberen wij zo veel mogelijk uit onze 
kinderen te halen. Dit doen wij door middel van 
passend onderwijs aan te bieden. Er wordt op 
verschillende niveaus les gegeven in de groepen 
en er is voor de kinderen die wat extra 
ondersteuning nodig hebben Remedial Teaching 
en tutoring. Wij proberen de kinderen zo veel 
mogelijk onderwijs op maat te geven. De Plusklas 
is bedoeld voor kinderen die het zo goed doen in 
de groep dat ze meer uitdaging nodig hebben.  
 
Er komen inshaAllah twee Plusklassen, namelijk: 

Plusklas 5/6 Plusklas 7/8 
3 leerlingen van groep 5 3 leerlingen van groep 7 
3 leerlingen van groep 6 3 leerlingen van groep 8 

 
De kinderen uit de Plusklas zullen vanaf 5 februari 
tot het eind van het schooljaar elke maandag en 
donderdag anderhalf uur een apart 
lesprogramma krijgen in de Plusklas inshaAllah. 
Juf Farhana zal inshaAllah deze lessen verzorgen. 
 
Ouders van de kinderen die geselecteerd zijn, 
hebben inmiddels een brief gekregen en zijn 
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. 
 

Uitbreiding RT-lessen 
In januari worden er weer Cito-toetsen 
afgenomen in de groepen 3 tot en met 8. Op 
basis van de resultaten wordt er gekeken welke 
kinderen op welke onderdelen extra 
ondersteuning nodig hebben. Vanaf februari 
zullen er dan weer nieuwe RT-groepen starten. Er 
worden dan groepjes van 4 à 5 kinderen apart 
genomen om extra te oefenen op de onderdelen 
waar ze moeite mee hebben. Juf Aliema gaf dit 

schooljaar op de maandag en de dinsdag RT-
lessen. We zien dat dit de ontwikkeling van onze 
kinderen ten goede komt. In vier maanden 
hebben onze kinderen zich al heel goed 
ontwikkeld, mashaAllah. Daarom gaan we de RT-
lessen uitbreiden. Vanaf 5 februari zal juf Aliema 
ook op de vrijdagen RT-lessen verzorgen. Zo 
kunnen meer kinderen profiteren van de extra 
ondersteuning inshaAllah. 
 

Bezetting groepen 2A en 3A 
Vanaf 5 februari zal juf Farhana elke woensdag en 
elke vrijdag in groep 3A staan. Ze staat elke 
dinsdag ook al in groep 3B. Dit zorgt ervoor dat 
de afstemming tussen de groepen 3A en 3B nog 
beter zal zijn inshaAllah. 
 
Juf Aliema zal dan elke woensdag in groep 2A 
staan, omdat juf Sherida elke woensdag vrij is. 
 

 
 
Nieuwe MR-leden! 
Middels deze nieuwsbrief willen we het volgende 
mededelen. Helaas hebben mevrouw Sabaouni 
en meneer Mahjoubi van de oudergelding ons 
verlaten. Hierbij willen we de leden hartelijk 
bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. 
 
De kandidaten die op de vierde en vijfde plaats 
waren beland met de stemmingsronde, zijn door 
ons benaderd. We hebben gelukkig twee nieuwe 
leden die de MR komen versterken.  
De heer Arif en de heer Ross heten we welkom 
en hopen inshAllah op een goede samenwerking. 
 

De MR van de Al-Qoebaschool bestaat nu uit 
de volgende leden:  
-  Saloua el Boustati (leerkracht) 
- Khadija den Hengst (leerkracht) 
- Derya Kirazli (leerkracht) 
- Rumaisa Lubis (ouder) 
- Umar Arif (ouder) 
- Ameen Ross (ouder) 
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Oumnia Works 
Op vrijdag 19 januari 2018 komt er iemand van 
Oumnia Works vertellen over het programma 
Oumnia Works (Hoopvolle moeders). Dit is een 
training waarbij u extra bagage krijgt om uw kind 
te helpen zich staande te houden in een 
maatschappij die hoge eisen aan hem/haar stelt.  
Deze training is bedoeld voor moeders, oma’s en 
vrouwelijke verzorgers van Al-Qoeba school. 
 
De training gaat onder andere over: 

 Hoe praat ik met mijn puber? 
 Wat gebeurt er allemaal op het internet? 
 Waar vind ik hulp? 
 Identiteit in de westerse samenleving 

 
Het is gewenst om u in te schrijven voor de 
training als u hieraan mee wilt doen, zodat het 
overzichtelijk is om de groepen in te delen voor 
desbetreffende dagen.  
De training duurt 7 dagen. ( 1 dagdeel per week) 
Wij hopen u in sha Allah 19 januari te 
verwelkomen.  
 

 

Vrije dagen schooljaar 2017-2018 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

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  
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 2e helft schooljaar 

2017-2018 (onder voorbehoud) 
 
Activiteit Schooldag 

Cito-toetsen (M-versie) 15-01-’18 t/m 16-02-‘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 
Kangoeroewedstrijd 15-03-‘18 
2e ontruimingsoefening 21-03-‘18 
2e rapport 29-03-‘18 
Schoolfotograaf  03-04-‘18 
Cito Eindtoets groep 8 17-04-’18 t/m 19-04-‘18 
Koningsspelen 20-04-‘18 
Schoolreisje  25-04-‘18 
Entreetoets groep 7 12-05-’18 t/m 14-05-‘18 
Sportdag 15-05-‘18 
Iftar groep 7/8 en 
personeel 

01-06-‘18 

Cito-toetsen (E-versie) 04-06-’18 t/m 08-06-‘18 
Ied ul fitr viering 22-06-‘18 
Bazaar / open dag 29-06-‘18 
Afscheidsavond groep 8 06-07-‘18 
3e rapport 09-07-‘18 
Activiteitenweek groep 8 09-07-’18 t/m 12-07-‘18 
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Cito-training 
Donderdag 11 januari zal de Cito-training op de 
Al-Qoebaschool weer van start gaan. Deze 
training is bedoeld voor alle leerlingen van groep 
8, die in april van dit jaar, de Cito Eindtoets zullen 
gaan maken. 

De Cito-training vindt twee keer per week plaats 
na schooltijd en duurt een uur. Dit jaar zal het 
voorlopig op de donder- en vrijdagen zijn. 

De leerlingen krijgen op die dagen extra 
begeleiding op het gebied van rekenen en taal. 
Ook maken ze kennis met de manier hoe de toets 
is opgebouwd en hoe de vraagstelling is 
geformuleerd. 

Wij wensen de kanjers van groep 8 heel veel 
succes in de aanloop naar de Eindtoets toe. Moge 
Allah swt het voor hen vergemakkelijken, ameen. 

Cito-toetsen 
Over een week wordt er begonnen met het 
afnemen van de Cito-toetsen. Op school doen we 
er alles aan om mooie resultaten te boeken, thuis 
kunt u ook hieraan bijdragen.  
 
Welke Cito-toetsen kunt u deze ronde 
verwachten? 
 
Via onderstaande link komt u bij de toetskalender 
van Cito. In het schema (schooljaar 2017/2018) 
kunt u het rooster inzien en de bijzondere 
bepalingen.  
http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onder
wijs/lvs_toetsen/toetskalenders  

 

 

Wat kunt u zelf doen? 
 
Lees de 10 gouden Cito-tips op  
https://www.leesmees.nl/blog/cito-toets-
begrijpend-lezen/  
 
Tafeltjesmiddag 
Binnenkort is er een tafeltjesmiddag. Hier kunt u 
zien wat uw kind op school heeft gedaan en 
geleerd.  

U bent van harte welkom op de aangegeven 
datum voor de desbetreffende groep van uw 
kind(eren).  

Groep 7 en 8: maandag 12 februari  
 
Groep 1 en 2: dinsdag 13 februari 
 
Groep 5 en 6: woensdag 14 februari 
 
Groep 3 en 4: donderdag 15 februari 

Om 14.15 uur start de 
middag en duurt tot 
15.00 uur. 

 

Indien u na afloop van 
de tafeltjesmiddag uw 
kind zelf mee naar huis neemt dient u dit zelf 
door te geven aan de buschauffeur (indien van 
toepassing). 

 

Nieuws uit groep 2B 
De afgelopen weken heeft groep 2b gewerkt met 
het thema ‘ziek en gezond’. Wat was dit een 
geslaagd thema, alhamdoulilah! De kinderen 
hebben gebrainstormd over het thema en 
kwamen vervolgens op het idee om een 
ziekenhuis en een apotheek te maken in de klas. 
Dit was een groot succes.  
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De kinderen kropen in de huid van dokter, 
doktersassistent, patiënt, apotheker en 
apothekersassistent. Spelenderwijs hebben ze 
geleerd welke handelingen en materialen horen 
bij de verschillende rollen. Daarnaast hebben de 
kinderen ook geleerd hoe je ervoor kan zorgen 
dat je een ander niet aansteekt met je ziekte.  

 

 

 

Naast spelen, hebben we met dit thema ook veel 
aandacht besteed aan rekenen en taal. Zonder 
dat de kinderen het doorhadden, hebben ze 
tijdens het thema geoefend met het herkennen 
en schrijven van de cijfers 1 t/m 20. Dit deden ze 
door op te schrijven hoeveel tabletten/capsules 
een patiënt nodig heeft en dit vervolgens in de 
apotheek klaar te maken. De kinderen gingen ook 
aan de slag met meten en wegen, want een echte 
dokter meet en weegt een patiënt natuurlijk. 
Daarnaast hebben ze ook geoefend met het 
schrijven van hun naam op het recept. In de 
wachtkamer konden de kinderen een boekje 
lezen. Zo werd hun interesse in het lezen 
vergroot. De kinderen hebben ook heel veel 
nieuwe woorden geleerd, zoals: stethoscoop, 
otoscoop, verband, mitella, operatie, gaasje, 
röntgenfoto, thermometer en de wachtkamer. 
Kortom dit was een geslaagd thema 
alhamdoulilah.  

Groep 2b heeft al heel erg veel zin in het 
volgende thema, waar we ook weer heel veel 
zullen gaan leren in shaa Allah!  
 

Einde nieuwsbrief 5, bedankt voor het lezen!

 


