Den Haag, 3 februari 2017
Vanuit de directie
Rust en veiligheid op school
Zoals reeds is aangekondigd in een brief gaat
voortaan elke dag van 9.00 uur tot 14.45 uur de
voordeur op slot. Op vrijdag is de voordeur van 9.00
uur tot 11.00 uur op slot. De school is natuurlijk wel
gewoon bereikbaar (administratie, directie en
bestuur). U kunt altijd bellen voor een afspraak.
Inloop bij de Intern Begeleider
Als u als ouder/verzorger vragen heeft voor de Intern
Begeleider is het mogelijk om deze te stellen. U kunt
na 15.00 uur bellen voor een afspraak of u kunt
langskomen tijdens de inloop. De inloop is elke
woensdag van 15.00 uur tot 15.30 uur.
Vernieuwde website en Facebookpagina
De website van Al-Qoeba is geheel vernieuwd. Neem
eens een kijkje op www.alqoeba.nl. Ook op Facebook
is er informatie te vinden over de Al-Qoebaschool.
Zodoende hopen we meer bekendheid te krijgen
onder onze doelgroep en zal dit inshaAllah leiden tot
meer inschrijvingen. De website is de afgelopen week
al meer dan 600x bezocht en de Facebookpagina
heeft al 70 likes. MashaAllah!
Groei
We krijgen de laatste tijden steeds meer
aanmeldingen van leerlingen. Alhamdoeliellah. Er is
een aantal kinderen dat niet kan wachten en meteen
wil beginnen. Andere kinderen maken eerst dit
schooljaar af en komen daarna. Ze zullen dan het
nieuwe schooljaar op de Al-Qoeba starten inshaAllah.
Wij zijn erg blij met de nieuwe kinderen. En natuurlijk
ook met de kinderen die al op school zitten.
Alhamdoeliellah. Wij verwelkomen alle nieuwe ouders
en kinderen en hopen dat ze een leuke tijd zullen
beleven op de Al-Qoeba.
Juf Remziye zal de rest van het schooljaar 4
ochtenden per week in groep 4 ondersteunen en 4
middagen per week in groep 2 ondersteunen
inshaAllah.

Meer gymlessen op school
De duur van de gymlessen is iets uitgebreid. De
groepen 3 t/m 8 krijgen voortaan 1 uur per week
gymles. Dat is een kwartier meer dan voorheen. De
kinderen van de groepen 1 en 2 hebben veel meer
uren beweging. Dat wordt door de eigen leerkracht
verzorgd. In het nieuwe gebouw hebben we een ook
voor de kleintjes een mooie ruimte om lekker te
kunnen spelen en bewegen. Alhamdoeliellah!
Voortaan hebben de groepen 3 en 4 op de
maandagen gym en de groepen 5 t/m 8 op de
dinsdagen.
Meer godsdienstlessen op school
De duur van de godsdienstlessen zijn voor de groepen
5 t/m 8 ook iets uitgebreid. Voor de groepen 1 t/m 4
is niets veranderd. De groepen 1 en 2 hadden een half
uur per week godsdienstles en dat hebben ze nog
steeds. De groepen 3 en 4 hebben nog steeds drie
kwartier per week godsdienstles. De godsdienstlessen
van de groepen 5 t/m 8 zijn met een kwartier per
week uitgebreid. Zij hebben voortaan één uur per
week godsdienstles.
Wij hechten als school veel waarde aan onze identiteit
en aan beweging en zagen ruimte om dit binnen de
beschikbare lestijden als extra aan de kinderen aan te
kunnen bieden. Alhamdoeliellah.
De groepen 2, 7 en 8 hebben op de vrijdagen
godsdienstles. De overige groepen komen op de
donderdagen aan de beurt.
De dagopening
Tijdens de dagopening wordt er door kinderen uit de
heilige koran gereciteerd en wordt er een smeekbede
verricht. Tijdens de koranrecitatie is het verplicht voor
iedereen om stil te zijn en te luisteren. Bij de
smeekbede is het de bedoeling dat iedereen eerbiedig
luistert. De grote mensen moeten het goede
voorbeeld geven aan de kinderen. Wilt u alstublieft
daarop letten?

Als de dagopening klaar is, is het de bedoeling dat alle
leerlingen begeleid worden naar de klassen. Er is dan
dus geen mogelijkheid voor ouders om met de
leerkrachten zaken te gaan bespreken. Het is
belangrijk dat de leerlingen zo snel en veilig mogelijk
naar de klassen gaan. Wij vragen u er dan ook om een
afspraak te maken met de desbetreffende leerkracht
na schooltijd. Wij rekenen op uw begrip.

Het thema MENSEN is afgerond. Drie weken lang
hebben de kleuters gewerkt over hoe mensen er uit
zien, wat mensen doen en over jonge mensen en
oude mensen. Er is ook een echte baby in de klas
geweest die in bad ging. De kinderen mochten helpen
met wassen en ook het flesje melk klaarmaken, want
na het bad ging de baby drinken.

Nieuws uit de groepen
Groep 1
Na de wintervakantie zijn de kinderen van groep 1
gestart op onze nieuwe locatie aan de
Terwestenstraat. In het begin was het even wennen
want de kleuterlokalen zijn hier een stuk kleiner dan
in de ‘oude’ school.
Inmiddels zijn de kinderen helemaal gewend. De
school is fris en nieuw en er is een super speellokaal
vlakbij, waar de kleuters dagelijks gymmen.

Aan het eind van het thema MENSEN hebben de
kinderen elkaar in kleine groepjes overhoord met de
foto’s en woorden van het thema.

Onlangs zijn de kleuters van beide groepen 1 naar het
Zee museum geweest. Daar hebben ze veel
activiteiten gedaan en informatie gekregen over de
zee en de dieren die er wonen. Er was zelfs een
onderwaterwereld waar de kinderen met een lampje
in mochten ‘duiken’….
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Voor de Nationale Voorleesdagen krijgen alle
leestijgers weer een nieuwe kans om zich te laten
horen. En dat wordt weer spannend, want iedereen
heeft zich al een keer voorbereid. De sfeer is goed te
proeven in de groep. En de wedstrijd is in volle gang.
Vrijdag wordt er een winnaar bekend. En dan komt er
ook nog een prijs….

Het nieuwe thema is KUNST. De ouders ontvangen
weer een PowerPointpresentatie met woorden en
foto’s om thuis te oefenen en ook komt er een
huiswerkbrief met tips voor thuis en een paar
werkbladen om te maken.

Behalve voorlezen, is er deze week in de groep ook
een archeoloog geweest. Deze mevrouw heeft bij
Ypenburg, vlak bij Drievliet, met haar collega’s
opgravingen gedaan. Daarbij hebben ze onderzocht
wat er door de tijd heen mensen hebben gegeten en
of daarin wat veranderd is.
De leerlingen mochten ook vondsten van wel 6000
jaar oud vasthouden.
Bent u ook nieuwsgierig geworden?
Kijkt u dan naar dit filmpje die de leerlingen ook
hebben gezien voor deze gastles.
https://www.youtube.com/watch?v=6e0k_LZA7z8
Leuk toch!
De groeten uit groep 4

Groep 5
Ik ben Moussa. Ik zit bijna een maand op deze school
in groep 5. Ik zat op de school Het Zonnelicht. Ik vind
de school leuk. Ik vind schoolzwemmen leuk en na het
werken, het spelen van ‘Smart-games’. Als we keihard
werken dan trekken we een lootje en doen we iets
leuks.
We willen tijdens het KUNST thema extra aandacht
besteden aan rijmen en gedichtjes voorlezen vanwege
de Nationale Voorleesdagen.

Groep 4
In het vorige nieuwsbriefitem van groep 4 heeft u
kunnen lezen dat er een voorleeswedstrijd is geweest
en dat we veel leesplezier eraan over hebben
gehouden.

Hallo, ik heet Rahiema. Ik ben 8 jaar en ik zit in groep
5 bij meester Jaco. Ik ben net 2 dagen nieuw en ik
vind het heel leuk. Ik heb ook gelijk een hartsvriendin:
Amira. Wat ik heel leuk vind op deze school is:
zwemmen, gym, rekenen, spelling, schrijven en
tekenen. Soms als we het goed doen in de lessen,
verdienen we iets leuks. Dan gaan we een lootje
trekken. Morgen krijgen we als lootje een traktatie en
dat is wat ik ook leuk vind. Ik hoop dat ik hier juf kan
worden op een dag.
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Groep 8
Op woensdag 25 januari gingen we met de hele klas
een middelbare school, het Edith Stein College,
bezoeken. Het is een hele grote school met ongeveer
900 leerlingen.
Toen we er arriveerden, gingen we naar de aula. We
ontmoetten meneer Van Steijn (de
brugklascoördinator van het Edith Stein College).

goede antwoord aankruisen. We kregen ook een paar
woorden waarvan je de vertaling moest opschrijven.
Tot slot mochten we aan het einde een paar vragen
stellen aan meneer van Steijn. We kregen allemaal
een pen van het Edith Stein College die je ook kunt
gebruiken als touchpen.
Het was een gezellig en een leerzaam bezoek! 

Siham (oud-leerling van groep 8) ging ons rondleiden
en we mochten vragen aan haar stellen. We kregen
eerst het vak wiskunde en dat ging over:
‘Lengtematen, Oppervlakten en Inhoud.’ We mochten
de eerste bladzijde zelf maken en we gingen het
daarna weer bespreken.

Nationale Voorleesdagen

De wiskundeleraar ging ons laten zien hoe je een
oppervlakte moest berekenen. Hij had zelf een
voorbeeld op het smartboard laten zien. Ook leerden
we hoe je de oppervlakte van een driehoek moet
berekenen.
Daarna hadden we een kwartiertje pauze op het
leerplein. Iedereen kreeg een pakje drinken en we
mochten daar, tegen de regels in, eten en drinken.
Vervolgens kregen we het vak Engels. We moesten
eerst naar een verhaal luisteren en vervolgens het

Indien u de afgelopen dagen aanwezig bent geweest
bij de dagopeningen, zal het u niet ontgaan zijn: de
Nationale Voorleesdagen zijn weer van start gegaan!
Tot 4 februari besteden we nóg meer aandacht aan
taal en voorlezen in het bijzonder.
Naast de activiteiten die in ieder klas georganiseerd
worden, vinden veel kinderen het erg leuk als er
iemand anders dan de eigen leerkracht een verhaal
komt voorlezen aan de kinderen.
Heeft u tijd en zin om op school voor te komen lezen?
Of kent u iemand die dit leuk zou vinden om te doen?
Schroom niet om u te melden bij de desbetreffende
leerkracht om een afspraak te maken.
4

Het boek dat dit jaar centraal staat is ‘De kleine
walvis’*.

Commissie NVD 2017

In het prentenboek ‘De Kleine Walvis’ woont Boy met
zijn vader in een schattig huisje op een eiland. Het is
verlaten en ver van de bewoonde wereld. En dan is
Boys vader ook nog dagelijks weg, omdat hij voor de
kost moet vissen… Boy zich voelt zich dan erg alleen.
Toch vermaakt hij zich, want hij zoekt graag naar
achtergebleven spulletjes op het strand. Na een
stormachtige nacht ziet hij wel iets heel aparts liggen:
een aangespoeld walvisje! Zand is natuurlijk niet goed
voor het kleine dier. Daarom sjouwt Boy hem op zijn
karretje en legt hem thuis in bad. Als papa dat maar
goed vindt …

Parkeren voor de school

Boy weet de walvis tot na het avondeten geheim te
houden. Maar dan … ontdekt zijn vader hem toch!
Boy moet iets doen wat hij helemaal niet leuk vindt.
Zijn vriend terugbrengen naar zee …

*Daarnaast zijn er nog tal van andere boeken die zich
uitstekend lenen om voorgelezen te worden! Onderaan de
nieuwsbrief vindt u voorbeelden hiervan.

Het halen en brengen van leerlingen ’s morgens en ’s
middags gaat vaak gepaard met de nodige
verkeersdrukte voor onze nieuwe school. Dit
veroorzaakt regelmatig overlast bij ouders, kinderen
maar ook bij omwonenden.
Daarom hierbij het verzoek aan iedereen die zijn of
haar auto half op de stoep parkeert of op de weg laat
staan met gevarenlichten aan: zoek een legitieme
parkeerplek om gevaar, irritaties en eventuele boetes
te voorkomen!

Een heel mooi verhaal om voor te lezen en om zelf te
lezen. Elk boek heeft zijn eigen boodschap en voor
kinderen die niet kunnen lezen maakt een mooi
verhaal je enthousiast om zelf ook te willen lezen.
Deze dagen willen we niet alleen het jonge kind
verwennen met voorlezen, maar ook zelf lezen een
stimulans geven. Voor de allerjongsten is er een
tekenwedstrijd in de groep en de hogere groepen
houden een voorleeswedstrijd. Het brengt een
gezellige spanning met zich mee, want de beste wint
een prijs! Hoe leuk is dat?!
Moge de beste winnen. En we hopen dat ook na deze
dagen het leesplezier aan blijft houden.
Met vriendelijke leesgroet,
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Bibliotheek stuurt bloemen
Onlangs ontving de Al-Qoebaschool een bos bloemen, geschonken door onze ‘buren’ van
de Haagse bibliotheek Transvaalkwartier. Dit, om ons te feliciteren met ons nieuwe pand.
Onze kinderen komen graag in deze bibliotheek en de deuren staan ook ná schooltijd
wagenwijd open voor iedereen die een rustig plekje zoekt om te studeren, leren of lezen.
Beste buren; wij danken jullie hartelijk en hopen dat onze samenwerking in de toekomst
voortgezet kan worden!
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