Den Haag, 8 maart 2019
De winnaars zijn:


Het gaat goed met de Al-Qoebaschool.
Alhamdoeliellah. We werken samen aan de
ontwikkeling van onze kinderen. De M-toetsen zijn
afgenomen. We zien dat de kinderen zich goed
ontwikkelen. Alhamdoeliellah. De samenwerking met
de schoolmaatschappelijk werker Sezen, de
logopedist Marlou en andere externen loopt prima.
Ook de afstemming en samenwerking met de
voorschool en de naschoolse opvang lopen goed. We
zijn als school geleidelijk aan het groeien. De groei zit
vooral van onderaf. Zodoende groeien we met
behoud van kwaliteit. We zitten inmiddels op 260
leerlingen en zullen tot eind van het schooljaar
doorgroeien naar 275 leerlingen inshaAllah. Moge
Allah ons blijven zegenen en ons blijven leiden.
School dicht op 30 mei
Donderdag 30 mei as. zijn alle scholen in Nederland
dicht. Dit is een officiële vrije dag. Deze vrije dag
stond helaas niet op ons jaarkalender. Ons excuses
daarvoor. De kinderen en het personeel zijn deze dag
net als alle andere kinderen en personeelsleden van
de basisscholen in Nederland vrij inshaAllah.
Winnaars pleintekenwedstrijd
We hebben onder alle leerlingen van de bovenbouw
(groepen 3 t/m 8) een wedstrijd uitgezet om een
mooie tekening te maken voor het schoolplein van de
bovenbouw. De kinderen hebben allemaal erg hun
best gedaan. Uit alle tekeningen hebben we de drie
beste uitgekozen. Deze leerlingen krijgen een prijs.
Ook mogen ze na de realisatie van het schoolplein het
plein volgend schooljaar officieel openen inshaAllah.




Abdellah, Mohammed &
Abderrahman uit groep 8
Fatih uit groep 5
Chaima uit groep 5

MR stukken op de website
De MR heeft een mooie plek gekregen op de website
van de Al-Qoeba. Er staat daar wat de MR is, hoe de
samenstelling is van de MR, de onderwerpen die de
afgelopen periode zijn behandeld en relevante
documenten zoals een kwartaalverslag over de
afgelopen periode. Neemt u eens een kijkje op de
website.
Studiedagen 4 en 5 maart
De afgelopen week had het personeel op maandag en
dinsdag studiedagen. Dit was weer erg leerzaam. We
hebben het veiligheidsplan met elkaar doorgenomen
en waar nodig verder aangescherpt en bijgewerkt.
Verder hebben we een training gehad van Samira
Bouchibti over hoe we burgerschap kunnen invullen
in de klas. Ook hebben we van onze eigen juffen
Aliema en Zeynep A. ICT-trainingen gehad op het
gebied van Scratch (programmeren) en Kahoot!.
Scratch kan worden ingezet om onze kinderen te
leren programmeren. Programmeren leert kinderen
creatief en logisch te denken. Kahoot! is een webtool
waarmee heel snel een quiz, discussie of peiling
gehouden kan worden in de klas. Tijdens de tweede
studiedag hebben de collega’s van de voorschool en
de juffen van de groepen 1 en 2 het lesaanbod en de
leerlijn op elkaar afgestemd. Tenslotte hebben we
aandacht besteed aan onze identiteit. We hebben de
dag afgesloten met een etentje met al het personeel
van de Al-Qoeba en de voorschool bij Bogazici. Het
waren twee leerzame en gezellige dagen. Moge Allah
ons in staat stellen om de opgedane kennis in de
praktijk te brengen voor de kinderen.

Staking 15 maart
Zoals velen vanuit het nieuws zullen hebben
vernomen, is er vrijdag 15 maart as. een landelijke
staking aangekondigd in het basis-, middelbaar en
hoger onderwijs. De staking is voor een eerlijk salaris
en minder werkdruk voor het personeel. Wij
begrijpen dit en geven het personeel de mogelijkheid
om te staken. Alle kinderen zijn daarom vrij op vrijdag
15 maart as. Het is mogelijk om uw kind(eren) naar
school te brengen. Wij zullen deze kinderen dan
opvangen tijdens de gebruikelijke schooltijden. Deze
dag rijden de schoolbussen niet. We rekenen op uw
begrip en wensen ons personeel dat gaat staken veel
succes toe.
Activiteiten en koffieochtenden voor ouders
We gaan samen met ArenaTalent activiteiten aan
ouders aanbieden onder schooltijd. Zodoende willen
we de band van school met ouders versterken en
zodoende de ouderbetrokkenheid vergroten. U heeft
hier deze week een brief over gekregen.
Ook zijn er binnenkort weer koffieochtenden. Dinsdag
12 maart is er weer van 9 tot 10 uur een
koffieochtend. Om de week is er op de dinsdag een
koffieochtend. Er wordt vaak gezorgd voor soep of
lekkernijen. U komt toch ook gezellig een kopje koffie
of thee drinken?
Aanmeldperiode leerlingen groep 1
Binnenkort start de aanmeldperiode voor kinderen
die 3 jaar zijn geworden. Zie voor meer informatie de
website van de Al-Qoeba. U kunt uw kind van 3 jaar
aanmelden van 18 maart tot en met 29 maart as. met
het formulier dat u van de gemeente heeft gekregen.
Het formulier is ook te downloaden via de link op
onze website.

Vrije dagen aankomende periode:
Vrij

Eerste dag

Staking

Vr. 15-03

Meivakantie

Do. 18-04

Hemelvaartsdag

Do. 30-05

Ramadanvakantie

Ma. 03-06

e

2 Pinksterdag

Ma. 10-06

Zomervakantie

Ma. 22-07

Laatste dag
Vr. 03-05
Vr. 07-06
Vr. 30-08

Geplande activiteiten aankomende periode:
Activiteit

Schooldag

2e Ontruimingsoefening

18-03

Kangoeroewedstrijd

21-03

Miraadj un Nabie

05-04

Schoolfotograaf

08-04

Koningsspelen

12-04

Cito Eindtoets groep 8

16-04 t/m 17-04

Schoolreis

03-07

Vanaf 31 maart gaat de zomertijd in, de kinderen
zijn vanaf dan op vrijdag weer om 12:00 uur uit!
Studiedagen:
Studiedag 5

Maandag 06-05 2019

Studiedag 6

Dinsdag 11-06 2019

Op onderstaande data is alléén de onderbouw
vrij:
* Do. 04-07-‘19
* Vr. 05-07-‘19

Contact met de leerkracht en de administratie
Wij vinden het belangrijk dat ouders en verzorgers
goed contact hebben met de school over hun
kinderen. De leerkracht is voor ouders het eerste
aanspreekpunt. Als u iets wilt melden over uw kind,
dan kan dat bij de leerkracht van uw kind. Dit kan
persoonlijk of per mail. Als u iets op dezelfde dag nog
wilt melden en het belangrijk is dat de leerkracht het
moet weten, dan dient u contact op te nemen met de
administratie en het daar door te geven. De
leerkracht staat voor de groep en kan niet zijn/haar
mail continu lezen. Daarom is het dat ziekmeldingen
en mededelingen op de dag zelf via de administratie
lopen.

Nieuws uit groep 3A
Maandag 4 februari 2019 had groep 3A een gastles
archeoloog ‘aan tafel’. Voor deze les kwam een
archeoloog in de klas. Deze les ging over eten en
drinken. In deze les hebben de kinderen samen met
de archeoloog gekeken naar de voorwerpen die onder
de grond zijn gevonden. Zo zagen de kinderen stukjes
van de borden, glazen, de schelpen van een oester,
geroosterde erwten/pitten. De les werd afgesloten
met een quiz. Als beloning kregen de kinderen
muntjes.

Dodehoekles
Afgelopen maand reed er een spiksplinternieuwe
vrachtwagen de Terwestenstraat in. Een allround
instructeur van verkeersschool Fly-Over kwam een
gastles verzorgen over de dode hoek. In de klas
kregen we les over de theorie, daarna mochten we
allemaal plek nemen achter het stuur om zelf te
ervaren wat chauffeurs zien… maar vooral wat de
chauffeurs niet zien!

Nieuws uit groep 7
Hierbij een update over het wel en wee in groep 7
met een overzicht van bijzondere activiteiten;
Voorleeswedstrijd
Schoolwinnares Sughra vertegenwoordigde op
zaterdag 16 februari de Al-Qoebaschool bij de
vervolgronde van de
Nationale
Voorleeswedstrijd in de
Centrale Bibliotheek aan
het Spui. Een andere
deelnemer ging met de
winst naar huis, maar
Sughra liet aan alle
aanwezigen zien hoe je
een indruk kan maken
met voorlezen. We zijn
ongelooflijk trots op haar!
Bezoek Gemeentemuseum
Op 18 februari brachten we een bezoek aan het
Gemeentemuseum. Tijdens de museumles ‘De
Wondermachine - Creatief ontwerpen voor de
toekomst’ leerden de kinderen
over verschillende materialen
waarmee kunstenaars werken.
Archeoloog in de klas
Ook onze klas werd vereerd met een bezoek van een
archeologe. Ze heeft ons allerlei interessante zaken
laten zien die te maken hebben
met eten en drinken. Aan het
eind van de gastles kregen we
allemaal een gouden of zilveren
muntje, deze is helaas niet echt!

Aankomende periode
En liggen nog meer leuke en leerzame activiteiten in
het verschiet. Zo gaan we op vrijdag 22 maart naar de
HMS (Haagse Milieu Services) om
te bekijken wat er met ons
huisafval gebeurt nadat we het in
de juiste container gedeponeerd
hebben…
In de ‘Week van
het geld’ krijgen we een gastles
verzorgd door ‘Bank voor de klas’.
Verstandig omgaan met geld zal
tijdens deze les centraal staan!
Daarnaast krijgen we binnenkort een
gastles over de tomatenplant in het
kader van natuur- en milieueducatie.
We zijn ons ook aan het voorbereiden op de
Entreetoets en het verkeersexamen in het Zuiderpark.
Dit vinden we spannend, maar we maken ons niet
druk en vertrouwen op onszelf!
Einde nieuwsbrief. Bedankt voor het lezen!

