
 
 
     
                            
 

              Den Haag, 13 januari 2017 
 

 
Het team van de Al-Qoebaschool 
wenst u een fantastisch 2017! 
 
Namens alle medewerkers van onze school, 
wensen wij u alle goeds voor 2017. Moge het 
voor u een jaar worden waarin geluk, plezier en 
gezondheid kernwaarden worden. Een jaar 
waarin plannen worden uitgevoerd, wensen 
uitkomen en dromen worden verwezenlijkt.  
 
Een jaar vol….. 
 

 
 
Het kalenderjaar is afgerond en we gaan een 
nieuw jaar in. Al-Qoeba timmert aan de weg. 
Zoals jullie wellicht al hebben vernomen, behoren 
islamitische basisscholen tot de beste scholen 
van Nederland. Van alle  islamitische basisscholen 
in Nederland staat onze Al-Qoeba school op 
nummer 3! MashaAllah. Maar, we zitten niet stil. 
De ontwikkelingen gaan door inshaAllah. We 
gaan het nieuwe schooljaar in met een nieuw 
gebouw aan de Terwestenstraat 105, een nieuwe 
directeur, een nieuw logo, een nieuwe website 
en nieuwe mailadressen. Lees hier meer over. 
 
 

 
 

 

Een nieuwe directeur, even voorstellen 

Assalamoe alaikoem wa rahmatullahi wa 
barakaatuhu, vrede zij met u allen. 

Ik ben Faried Walidin, 45 jaar, getrouwd en heb 4 
kinderen. Ik ben zeer verheugd om vanaf 1 
januari 2017 te mogen starten als directeur van 
de Al-Qoebaschool. Ik ben Allah de Verhevene 
hier dankbaar voor en zal mij met de wil van Allah 
de Verhevene inzetten om samen met de juffen 
en meesters, de ouders, de kinderen en het 
bestuur de school verder te ontwikkelen.  

  
Ik heb ruim twintig jaren leidinggevende ervaring 
opgedaan bij verschillende bedrijven en 
overheden. Naast mijn managementervaring heb 
ik in mijn vrije tijd veel gedaan met onderwijs en 
met het opdoen van kennis over de Islam en het 
doorgeven van die kennis. Islam is mijn leven en 
onderwijs is mijn passie.  

Met de wil van Allah de Verhevene heb ik mijn 
hbo diploma Informatiekunde gehaald en heb ik 
daarna de master Bestuurskunde afgerond. 
Daarna wilde ik me weer meer verdiepen in de 
Islam en de Arabische taal eigen maken. Ik heb 
toen twee jaren aan de Islamitische Universiteit 
van Rotterdam gestudeerd. Momenteel ben ik 
bezig met de 7-jarige opleiding tot islamgeleerde 
aan de Jamia Madinatul Islam in Den Haag. Ik 
geef daar ook les aan de eerstejaars studenten.  

Al mijn vier kinderen hebben op de Al-
Qoebaschool gezeten. Als ouder is het zeer 
prettig om te ervaren dat je kinderen goed 
onderwezen worden en dat de opvoeding die ze 
thuis krijgen hierdoor wordt versterkt en 
vergemakkelijkt. Vanaf de oprichting van de Al-
Qoebaschool ben ik betrokken.  
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Islamitisch onderwijs helpt kinderen om zich in 
een veilige omgeving te ontplooien zodat ze goed 
kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving 
met behoud van de islamitische identiteit.  

De afgelopen jaren is er hard gewerkt door alle 
betrokkenen om het onderwijs verder te 
verbeteren. De scores zijn mashaAllah heel mooi 
van de kinderen en er wordt alles aan gedaan om 
het maximale uit de kinderen te halen in een 
omgeving waar de kinderen, maar ook de juffen, 
meesters en  ouders het leuk en gezellig vinden. 

Ik ben trots dat ik onderdeel mag zijn van het 
team van de Al-Qoebaschool. Kom gerust even 
langs, bel of mail mij om nader kennis te maken 
of voor andere zaken. Mijn e-mailadres is 
directie@alqoeba.nl en mijn mobiele nummer is 
06-40487958.   

Moge Allah de Verhevene alle kinderen, ouders, 
personeel en bestuursleden van de Al-
Qoebaschool zegenen. Ameen! 
 
Een nieuw gebouw aan de Terwestenstraat 105 
 
Per 1 januari 2017 is het gebouw aan de 
Terwestenstraat officieel aan ons toegewezen. 
Alhamdoeliellah! We waren met de groepen 4 
t/m 8 al verhuisd. Nu is de rest ook verhuisd en 
zijn we met zijn allen in het nieuwe gebouw. Het 
is een prachtig gebouw met veel ruimte en 
diverse mogelijkheden. We zijn erg blij met dit 
gebouw. Dit biedt ons de mogelijkheid om verder 
te groeien in een mooie, moderne omgeving. 
Alhamdoeliellah! 

 

 
 

Een nieuw logo 

Door de verhuizing naar een nieuw gebouw 
moesten we een nieuw naambord maken voor op 
het schoolgebouw. Een mooie gelegenheid om 
ons logo weer onder de loep te nemen. We 
vonden het tijd voor een nieuw logo met een 
uitstraling die past bij ons en bij deze tijd. Daar is 
het volgende logo uitgekomen. Dit logo komt te 
hangen op ons schoolgebouw en zal voortaan 
gebruikt worden als brievenhoofd inshaAllah. 

 

 
 

Een nieuwe website 

Het gebouw en de website bepalen vaak voor 
een belangrijk deel de imago van een school. 
Inhoudelijk scoorde de Al-Qoeba de afgelopen 
jaren heel goed, maar het gebouw en de website 
bleven een beetje achter. Het gebouw is nu 
mashaAllah top! De website die we hadden was 
verouderd en niet meer van deze tijd. We zijn 
daarom nu hard aan het werken aan een nieuwe 
website. Binnenkort is de website klaar en voor 
iedereen te benaderen inshaAllah.  
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Vanuit de OR 
 
Salaamoe alaykom ouders, 
 
Wij zijn Fatima Batista, Sabah Douiry, Malika 
Mansouri, Yousra Akoudad en Suzanne van 
Ingen. 
 
Dit jaar zijn wij de leden van de Ouderraad (OR).  
Wat doet een OR precies? De OR ondersteunt en 
helpt de leerkrachten bij de uitvoering van 
bepaalde activiteiten. De leden van de OR komen 
eens in de zoveel tijd bij elkaar en vergaderen 
dan over de activiteiten en projecten die op 
school plaatsvinden. De activiteiten zijn; de ied-
vieringen, Het Nationaal Schoolontbijt, de 
Kinderboekenweek, Koningsspelen, sportdag, 
schoolreisje en de ramadanactiviteiten. De OR 
doet dit in goed overleg met de desbetreffende 
commissies waarin leerkrachten zitten.  
 
Wil jij graag iets voor de school en de leerlingen 
betekenen en lijkt het je leuk om ons team te 
versterken, meld je dan via de administratie bij 
juf Remziye aan! 
 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017 

 
 Eerste dag Laatste dag 
Voorjaarsvakantie 27-02-2017 03-03-2017 
Vakantiedagen 
(Pasen)  14-04-2017 17-04-2017 

Meivakantie 24-04-2017 05-05-2017 
Vakantiedagen 
(Hemelvaartsdag) 25-05-2017 26-05-2017 

Vakantiedagen 
(Pinksteren) 05-06-2017  

Ied-ul-Fitr vakantie 26-06-2017 27-06-2017 
Zomervakantie  10-07-2017 18-08-2017 

 
Nieuwe e-mailadressen 
 
Al het personeel is voorzien van nieuwe e-
mailadressen. Voortaan is het e-mailadres de 
voornaam van de juf of meester en dan 
@alqoeba.nl. Daarnaast is er nog een aantal 
specifieke e-mailadressen voor het bestuur, de 
directeur, ib en administratie. Dit zijn nu dus de 
e-mailadressen die in gebruik zijn: 

 
 

Juf Khadija:  khadija@alqoeba.nl 
Juf Faaria:  faaria@alqoeba.nl 
Juf Sherida:  sherida@alqoeba.nl 
Meester Abdoelrahiem lalmohamed@alqoeba.nl 
Juf Aliema:  aliema@alqoeba.nl 
Juf Georgette:  georgette@alqoeba.nl 
Meester Jaco:  jaco@alqoeba.nl 
Meester Roland: roland@alqoeba.nl 
Juf Wafae:  wafae@alqoeba.nl 
Juf Hayat:  hayat@alqoeba.nl 
Juf Naazra:  naazra@alqoeba.nl 
Meester Ingemar: Ingemar@alqoeba.nl 
Juf Zeynep:  zeynep@alqoeba.nl 
Juf Rachida:  rachida@alqoeba.nl 
Juf Derya:  derya@alqoeba.nl 
 
Voor de IB'er :   ib@alqoeba.nl 
Administratie:   info@alqoeba.nl 
Directie:   directie@alqoeba.nl 
Bestuur:   bestuur@alqoeba.nl 
 
Wanneer u mailt naar een verouderd e-
mailadres, kan het zijn dat uw bericht 
niet gelezen wordt. Denk u eraan per 
heden bovenstaande e-mailadressen 
te gebruiken? Alvast bedankt! 
 
Nieuws uit groep 4 
De allerbeste wensen allemaal! 

Voor het nieuwsbriefitem voor groep 4 neem ik u 
mee naar december 2016. 

Groep 4 heeft het heel druk gehad met de 
voorbereidingen van een voorleeswedstrijd. Alle 
kinderen hebben zich voorbereid met een stukje 
uit een verhaal dat ze zelf hebben uitgekozen. 
Vlak voor de rapporten hadden wij nog een 
winnaar! Het was ook spannend wie er de 
tweede plek zou bemachtigen. Daar moest zelfs 
een extra ronde voor komen! 

               

Natuurlijk wilt u weten wie de winnaar is 
geworden…… dat is Abdinasir!!!  
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Hij mocht als beloning grabbelen en hij kreeg ook 
punten om te sparen voor een beloning. Kort 
erna hebben we ook een ruilbezoek gehad bij de 
bibliotheek. Alle kinderen waren enthousiast om 
een nieuw boek uit te kiezen. 

Na de wedstrijd hadden we ook nog een 
museumbezoek met als voorstelling ‘Een nacht in 
het poppenhuis’. Daar hebben we hele mooie 
poppenhuizen ingericht. 

Iedereen vond het een leuke voorstelling. 

December was gezellig druk. Er komen ook weer 
spannende dagen aan met o.a. de Citotoetsen de 
komende maanden. Wat gaat het hard. Tot de 
volgende nieuwsbrief weer!  

Groetjes uit groep 4! 

 

Nieuws uit groep 8                 

Weetjes uit groep 8 

Wist u dat….? 

 

 Groep 8, 22 leerlingen heeft 

 Groep 8 na de wintervakantie twee keer 
in de week cito training na schooltijd 
krijgt. 

 Groep 8 het drempelonderzoek al achter 
de rug heeft 

 Groep 8 nu bezig en druk is met de M-
toetsen 

 Groep 8 in april de eindtoets gaat doen 

 Groep 8, 3 middelbare scholen gaat 
bezoeken dit jaar 

 1 daarvan op woensdag 25 januari zal zijn 

 deze middelbare school het Edith Stein 
College heet 

 wij druk bezig zijn met presentaties 
voorbereiden 

 dit pittige en interessante onderwerpen 
zijn 

 de presentaties gaan over progeria, 
communisme, koude oorlog, internet, 
autisme, de Aziatische keuken en de slag 
om Arnhem 

 we op de Al Qoebaschool een 
Anasheedkoor hebben 

 dat bestaat uit leerlingen van groep 8 

 wij heel mooi kunnen zingen 

 dit 15 groep 8 weetjes zijn 

En wij weten zeker dat u ze zojuist heeft geteld. 

Én dat er nu een glimlach op uw gezicht staat  

Schaatsuitje groep 7 

Op 20 december, nog nét voor de vakantie, is 
groep 7 op bezoek geweest bij schaatsbaan Ice 
Paradise in Leidschendam. Hier kregen we 
schaatsen te leen en nadat deze waren 
aangetrokken, konden de kinderen hun kunsten 
vertonen. Na een verwarmende beker 
chocolademelk vertrok de verkleumde groep na 
enkele uren op de schaats te hebben gestaan 
weer heelhuids richting school. Namens de 
leerkracht en de kinderen willen wij de ouders 
die geholpen hebben bij de organisatie en het 
vervoer van dit uitstapje nogmaals hartelijk 
bedanken!  

Hieronder krijgt u een indruk van het sportieve 
uitje. 
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Hadith 
 

De besten onder jullie zijn degenen die zich het 
beste gedragen 

“De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) 
was niet onfatsoenlijk en stond het anderen ook 
niet toe (om onfatsoenlijk te zijn). Hij zei altijd: 
 
“De besten onder jullie zijn degenen die zich het 
beste gedragen.” 
 

Deze hadith over de Profeet (vrede en 
zegeningen zij met hem) staat overgeleverd in 
Bukharie en Muslim en is overgeleverd door 
Abdullah ibn Amr ibn Al-‘Aas (moge Allah 
tevreden met hem zijn). 
 
Iedereen is gelijk, behalve in vroomheid en 
goede daden 
 
“O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie 
vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan 
een niet-Arabier en een niet-Arabier is niet beter 
dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een 
donkere en een donkere is niet beter dan een 
blanke – behalve in termen van vroomheid en 
goede daden.”  
Deze hadith is overgeleverd van de Profeet 
(Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) door 
Abu Nadrah (moge Allah tevreden met hem zijn), 
is vermeld door imam Ahmad (22391). 
 

Gasten goed behandelen, familiebanden 
onderhouden en goed spreken 

“Degene die gelooft in Allah en in de Laatste Dag, 
zou zijn gasten goed moeten behandelen. 
Degene die gelooft in Allah en in de Laatste Dag 
zou de familiebanden moeten onderhouden. En 
degene die gelooft in Allah en in de Laatste Dag 
zou goed moeten spreken of moeten zwijgen.”  
 
Deze hadith is van de Profeet (Allah’s vrede en 
zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu 
Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) en 
staat vermeld in Sahih Bukharie (6138). 

  
  
  

 
 


