Den Haag, 2 februari 2018

We zijn nu halverwege het schooljaar. De
afgelopen weken zijn in de groepen 2 tot en met
8 de M-toetsen afgenomen. Dit zijn de Citotoetsen die halverwege het schooljaar worden
afgenomen. De kinderen hebben zich goed
ontwikkeld. MashaAllah. Natuurlijk gaan we zo
door en is ons doel om aan het eind van het
schooljaar de E-toetsen nog beter te maken
inshaAllah. Dit zijn de Cito-toetsen die aan het
eind van ieder schooljaar worden afgenomen.
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.

Wijzigingen in de bezetting
Vanaf deze week zijn er wat wijzigingen
doorgevoerd in de bezetting. De meeste
wijzigingen waren al gepland en in de vorige
nieuwsbrief aangekondigd. We hebben wel wat
moeten schuiven, omdat juf Derya van groep 3A
helaas langdurig is uitgevallen door een ongeluk.
Moge Allah subhanahu wa ta’ala onze juf Derya
snel doen genezen.

De wijzigingen op een rijtje:
- Meester Ilyaas staat elke woensdag in
groep 2A
- Juf Farhana staat van maandag tot en met
vrijdag in groep 3A
- Juf Aliema staat elke dinsdag in groep 3B
- Juf Wafae staat van maandag tot en met
vrijdag in groep 8
- Meester Roland draait elke maandag en
dinsdag de Plusgroepen 5/6 en 7/8
Stagiaires op school
Veel stagiaires beginnen in februari weer met
hun stage. Daarom even een overzicht van de
huidige stagiaires op school. We zijn nog met een
aantal stagiaires in gesprek en de praktijk leert
dat er de komende week nog aanmeldingen
zullen komen. Dus de lijst zal waarschijnlijk nog
wel iets veranderen.
Groep 1A
: Soumaya (wo en do)
Groep 1B
: Khadija Ferdinand (wo en do)
Groep 1C
: Seda (do en vr)
Groep 3B
: Hilal (do en vr)
Groep 5A
: Hawa (wo)
Groep 5B
: Soumia (di)
Groep 6
: Fatima (do)
Groep 8
: Mevlut (di, do en vr)
Administratie : Momena (di, do en vr)
IB
: Somia elke maandag
Godsdienst: : Bouchra (oud-leerling van de
Al-Qoebaschool)

Overig nieuw personeel op school
De afgelopen weken zijn de volgende collega’s
gestart op de Al-Qoebaschool:
 Meester Said, onze tweede conciërge. Hij zal
ook worden ingezet als buschauffeur
inshaAllah.
 Juf Dauwlat. Zij was vroeger leerling van de
Al-Qoebaschool en is nu als vervanger van juf
Remziye (onderwijsassistent) op school.
 Juf Igbala. Zij is onderwijsassistent en werkt
als vrijwilligster bij ons op school.
Niet storen tijdens de lessen
Sommige ouders willen tijdens de lessen naar de
juf of meester in de groep om iets door te geven.
Dit kan niet. Hierdoor worden de lessen
verstoord. Als u iets wilt doorgeven aan een
leerkracht, dan kan dat na de lestijden, dus
maandag tot en met donderdag na 15.00 uur en
vrijdag na 11.45 uur. Tussen 08.30 uur en 15.00
uur kunt u de juf of de meester dus niet spreken.
Er moet les gegeven worden. Als u toch iets moet
doorgeven, dan kunt u dat bij de administratie
doen. Zij zullen dat dan na de lestijd doorgeven
en bij spoedgevallen tijdens de lessen het
doorgeven aan de juf of meester. Wij doen er als
school alles aan om het maximale uit de kinderen
te halen. Daarvoor is het belangrijk dat er een
goed leerklimaat is. Wij rekenen op jullie begrip
hiervoor.
Geplande activiteiten 2e helft schooljaar 20172018 (onder voorbehoud)
In de vorige nieuwsbrief heeft u de data kunnen
zien van de geplande activiteiten voor de tweede
helft van het schooljaar. Er zijn echter wat data
gewijzigd. We hebben gekeken naar een
spreiding over het jaar en dat er in de ramadan
zo min mogelijk activiteiten plaatsvinden, zodat
we het de kinderen niet onnodig moeilijk maken
als ze mee willen doen met het vasten. Daarom
bij deze de nieuwe data van de geplande
activiteiten. Natuurlijk rekenen we ook dit jaar op
hulp van ouders bij de activiteiten. De ouderraad
zal jullie benaderen hiervoor. InshaAllah maken
we er ook dit jaar iets moois van.

Vrije dagen schooljaar 2017-2018
Vrij

Eerste dag

Studiedag 2
Voorjaarsvakantie
Studiedag 3
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Studiedag 4
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Onderbouw vrij
Ramadan vakantie
Zomervakantie

Ma. 05-02-‘18
Ma. 26-02-‘18
Ma. 05-03-‘18
Vr. 30-03-‘18
Ma. 02-04-‘18
Do. 26-04-’18
Vr. 27-04-‘18
Ma. 30-04-’18
Ma. 21-05-‘18
Vr. 08-06-‘18
Ma. 11-06-‘18
Vr. 13-07-‘18

Laatste dag
Vr. 02-03-‘18

Vr. 11-05-‘18

Vr. 15-06-‘18
Vr. 25-08-‘18

Geplande activiteiten 2e helft schooljaar 20172018 (onder voorbehoud)
Activiteit

Schooldag

Cito-toetsen (M-versie)
Nationale Voorleesdagen
Poëzieweek
Tafeltjesmiddag 2
Kangoeroewedstrijd
2e ontruimingsoefening
2e rapport
Schoolfotograaf
Koningsspelen
Cito Eindtoets groep 8
Bazaar / open dag
Entreetoets groep 7
Iftar groep 7/8 en personeel
Cito-toetsen (E-versie)
Sportdag
Ied ul fitr viering
Schoolreis
3e rapport
Activiteitenweek groep 8

15-01-’18 t/m 16-02-‘18
24-01-’18 t/m 03-02-‘18
25-01-’18 t/m 31-01-‘18
13-02-‘18
15-03-‘18
21-03-‘18
29-03-‘18
03-04-‘18
20-04-‘18
17-04-’18 t/m 19-04-‘18
20-04-‘18
Nog niet bekend
01-06-‘18
04-06-’18 t/m 08-06-‘18
19-06-‘18
22-06-‘18
27-06-‘18
09-07-‘18
09-07-’18 t/m 12-07-‘18

Daarnaast is het ook altijd mogelijk om zelf
contact op te nemen met het Centrum Jeugd &
Gezin via het telefoonnummer 0800-2854070.
Tafeltjesmiddag
Binnenkort is er een tafeltjesmiddag. Hierbij 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.
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.

Met vriendelijke groet,
Renate van der Burgh en Myrthe Hogenhout

Nieuws uit groep 1A
Groep 1A werkt op dit moment over het thema
kunst. Er wordt in de huishoek muziek gemaakt,
geschilderd, verkleed.... en opgetreden.
Vanwege de Nationale Voorleesdagen werken de
kleuters ook over het boekje SSSSST, De Tijger
Slaapt. Ze hebben maskers gemaakt en beelden
dit verhaal uit in kleine toneelstukjes.

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).
Samenwerking Al-Qoeba en Centrum Jeugd &
Gezin.
Graag willen wij ons voorstellen. Wij zijn Renate
van der Burgh en Myrthe Hogenhout, beiden
werkzaam als gezinscoaches op het Centrum
Jeugd & Gezin op de Paviljoensgracht 1
(Centrum) in Den Haag.
Sinds begin dit schooljaar zijn wij gestart met een
samenwerking met de school van uw kinderen.
Samen met de intern begeleiders en de
schoolmaatschappelijk werkster, Serap, willen wij
samenwerken om te kijken op welke manier wij
er voor u en uw kinderen kunnen zijn als dit
wenselijk is. Dit kan bijvoorbeeld als u vragen
heeft over de opvoeding van uw kinderen, merkt
dat u iets lastig vindt in de opvoeding of zich
zorgen maakt om uw kinderen.
In zo’n situatie kunt u contact opnemen met de
schoolmaatschappelijk werkster. Zij kan ons dan
vervolgens benaderen om te kijken of het
Centrum Jeugd & Gezin iets kan betekenen.

Nieuws uit groep 2A
We zijn in de groep begonnen met een nieuw
thema en dat is het thema ‘kunst’. In de klas
willen we een museum maken waar ons eigen
gemaakte kunstwerkjes te zien zijn.
Hiernaast zie je dat
kinderen al begonnen
zijn met het maken van
hun eigen kustwerkje
van natuurklei. De
toetsen in groep 2
worden deze week ook
nog afgenomen. Wilt u
ervoor zorgen dat uw
kind goed uitgerust is
en ontbeten heeft?
Einde nieuwsbrief, dank voor het lezen!

