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Vanuit de directie 

Nieuwe gymleerkracht 
Per 1 april start Karim el Osrouti bij ons als 
gymleraar. Karim heeft veel ervaring en is 
gediplomeerd. We zijn heel blij dat hij ons team 
komt versterken. MashaAllah! Hij neemt de 
gymlessen over van meester Ingemar. Het 
lesrooster voor gym blijft dit schooljaar vrijwel 
ongewijzigd. 

Welkom terug juf Derya!  
Juf Derya komt inshaAllah vanaf 30 maart weer 
terug nadat zij is bevallen. Ze is nu aan het 
genieten van haar ouderschapsverlof. Juf Derya 
zal op de maandagen en de donderdagen in 
groep 4 staan. Wij zijn blij dat ze binnenkort weer 
terug is. We hebben haar gemist. Juf Rachida is 
ook nog aan het genieten van haar 
ouderschapsverlof. Zij komt in mei terug 
inshaAllah. Ook haar missen we! 

Groep 2 wordt opgesplitst 
De aanmeldingen van nieuwe leerlingen blijven 
binnenstromen. Alhamdoeliellah. In februari 
hadden we groep 1 opgesplitst en nu is groep 2 
aan de beurt. We gaan per 1 april groep 2 
opsplitsten inshaAllah. Juf Sherida zal groep 2a 
onder haar hoede nemen en meester Ingemar zal 
groep 2b onder zijn hoede nemen inshaAllah. Op 
de woensdagen zal juf Naazra weer in groep 2(a) 
staan. 

4 april en 22 mei studiedagen 
Op dinsdag 4 april en maandag 22 mei zijn de 
laatste studiedagen van dit schooljaar gepland. 
De kinderen zijn op die twee dagen vrij. De 

leerkrachten gaan zich dan bijscholen om hun 
werk nóg beter te kunnen doen inshaAllah. 

 

De voorschool ook aan de Terwestenstraat 
In de voorjaarsvakantie is de voorschool van de 
Al-Qoebaschool verhuisd naar de 
Terwestenstraat. We zitten nu met zijn allen in 
één gebouw en dat voelt goed. We heten onze 
collega's en de kinderen van de voorschool 
welkom. Maandag 6 maart en dinsdag 7 maart 
waren onze collega's nog hard bezig met het 
inrichten van het lokaal. Vanaf woensdag 8 maart 
zijn ook de kleintjes bij ons op school. 
MashaAllah! 

Wij zijn Allah zeer dankbaar dat wij zo een mooi 
gebouw hebben en dat we nu met zijn allen 
hiervan mogen genieten. Alhamdoeliellah!  

Als u uw kind wilt aanmelden, wees er dan snel 
bij: er is momenteel een (korte) wachtlijst voor 
de voorschool. 

Op tijd komen 
Wij merken dat  er steeds meer kinderen te laat 
komen op school. Wij maken u erop attent dat de 
school begint om 8.30 uur, ook als er spelinloop 
is. Inloop betekent in dit geval niet dat u tot 9.00 
uur uw kind kan brengen, misschien is dat 
verwarrend, vandaar dat we het nog even 
benoemen.  

Het hek gaat om 8.00 uur open en wij 
verwachten ieder kind in de klas om 8.30 uur.  

Wij hebben op school regels voor wat betreft 
(vaak) te laat komen:  
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• 3 keer te laat komen op school betekent 
voor u dat verzuimbrief 1 wordt opgestuurd, 
daarin worden de ‘te laat dagen’ van uw kind 
vermeld.  

• Bij 6 keer te laat komen wordt u via 
verzuimbrief 2 uitgenodigd voor een gesprek met 
de directie. Tijdens dit gesprek maakt u met de 
directie goede afspraken over op tijd komen. De 
administratie meldt deze afspraken bij de 
leerplicht.  

• Wanneer het daarna nog niet lukt om op 
tijd te komen, zal er via verzuimbrief 3 een 
melding van veelvuldig te laat komen bij de 
leerplicht worden gedaan. U wordt van de 
melding aan de leerplichtambtenaar op de 
hoogte gesteld, maar wij hopen natuurlijk dat het 
niet zo ver hoeft te komen. 

Ziekmeldingen  
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 
zorgwekkend voor ons, omdat wij in dit geval 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 dan direct actie ondernemen 
vanwege de veiligheid van uw kind. En ook 
hiervan 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. 

We hebben gewonnen!!! 
Dankzij veel ouders die de Al-Qoebaschool op 
Facebook hebben geliked, mogen wij dit 
schooljaar nog op schoolreisje naar Avontura in 
Delft. Een mooie opsteker voor onze school en de 
leerlingen! 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

Groep 2 
Assalaam alaikoem allemaal, 

Wij hopen dat jullie een leuke vakantie achter de 
rug hebben. Intussen zitten we met 27 leerlingen 
in de groep, Alhamdoelillah. 

Dit is de laatste week van het thema ‘kleding’. 
Voor de vakantie hebben we gewerkt en 
activiteiten gedaan rond thema ‘kunst’. 
Hieronder zie je een gouden kunstwerk, gemaakt 
door een van de kinderen uit groep 2. Alle 
leerlingen hebben zo hun eigen  kunstwerkje 
mogen maken.   
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Verder hebben wij deze maand een boerderijlesje 
in de planning staan.  

Wassalaam, 

De kinderen en juffen van groep 2! 

Groep 4 
Wat is er allemaal gebeurd in groep 4 zo vlak 
voor de vakantie? Er is nog flink gewerkt aan de 
Cito, jawel. En na de vakantie hebben we nog de 
AVI-toetsen. 

Ook hebben we met de Class Dojo gespaard voor 
een verrassing van de juf. Heel stiekem heb ik ze 
dubbel verrast. Alle leerlingen kregen een 
gekookt eitje. Die mochten ze pellen. Met het 
eigeel, mosterd, mayonaise en ketchup kwam er 
een lekker gevuld eitje op tafel. De reacties: 
hmmm!  

 

Aan het einde van de dag kregen ze een 
(stress)bal mee. Om lekker mee te spelen of in te 
knijpen.  

 

 

 

 

 

 

 

Er is ook nog een meisje geboren. Ruwaida is de 
trotse zus hiervan. Namens het gehele team: van 
harte gefeliciteerd!  

Het was dus een echte smuldag.  

 

Na de vakantie is er nog meer nieuws. De groep 
gaat alweer naar de bibliotheek.  

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017 

 Eerste dag Laatste dag 

Studiedag  04-04-2017  

Pasen 14-04-2017 17-04-2017 

Meivakantie 24-04-2017 05-05-2017 

Studiedag 22-05-2017  

Hemelvaartsdag 25-05-2017 26-05-2017 

Pinksteren 05-06-2017  

Ied-ul-Fitr vakantie 26-06-2017 27-06-2017 

Zomervakantie
  

10-07-2017 18-08-2017 

 

Groep 6 
Elke maandag gaan de kinderen van groep 5 en 6 
naar het schoolzwemmen in zwembad De 
Houtzagerij. Twee kinderen vertellen hierover. 
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Ik ben Abdiqani en ik ga jullie wat vertellen over 
de zwemles. Ik oefen voor mijn B-diploma. Ik vind 
het best leuk. Maar soms vind ik het wel moeilijk. 
We leren allerlei dingen zoals: door een gat 
zwemmen, watertrappelen, borstcrawl, rugslag, 
enz. Je moet ook met kleren zwemmen als je de 
B- opdrachten beheerst. Ik moet soms ook C- 
opdrachten uitvoeren. Sommige vind ik moeilijk, 
zoals onder water door een gat zwemmen. Maar 
de meeste niet. 

 

 

Ik ben Nesrin en ik ga wat vertellen over 
zwemmen voor je C-diploma. We doen heel leuke 
dingen. We doen : rugslag, borstcrawl, C-gat en 
nog veel meer… Soms zijn dingen makkelijk en 
soms is het moeilijk. Als je het C-gat niet kan, dan 
moet je het proberen tot je het kan. Als je iets 
goed doet, krijg je een plus en als je het niet zo 
goed doet, krijg je een min. Ook als je voor je C-
diploma gaat oefenen moet je kleren aan: T-shirt 
met lange mouwen, windjack, schoenen met een 
echte zool en een broek! 

Groep 7 maakt kunst! 
We zijn er dan ook al enkele weken mee bezig, 
maar de meeste kunstwerken worden nu 
afgemaakt. De opdracht luidde: maak van papier 
maché een kunstzinnig werkje. Dit mocht een 
dier zijn, maar andere ideeën waren ook welkom.  

Hieronder en –naast ziet u enkele voorbeelden 
van geslaagde werkstukken. Sommige zijn af, 
andere producties zijn parels in de dop! 

 
V.l.n.r. de juweeltjes van Sara en Jinan (bijna af!) 

Zeinab had wel oren naar deze opdracht 
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Meryam in opperste concentratie 

Stop de persen, Nemo is gevonden! (Israa) 

Nasra pakt het groots aan 

 

 

Nasra in actie 
De samenwerkende Nederlandse 
Hulporganisaties hebben maandag Giro555 
opengesteld om de door hongersnood bedreigde 
bevolking in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië 
en Zuid-Soedan te helpen. Een dodelijke 
combinatie van klimaatverandering, droogte, 
armoede en geweld brengt miljoenen 
mensenlevens in gevaar. Vooral kinderen, zieken 
en de allerarmsten zijn in acuut levensgevaar. We 
kunnen niet blijven toekijken en niets doen.  

Nasra uit groep  7 denkt er ook  zo over en is een  
geldinzamelingsactie begonnen. Op  eigen 
initiatief deelt ze flyers uit aan geïnteresseerden 
en wil op deze manier extra aandacht en geld 
vragen om deze mensen te helpen. Wilt u haar 
actie steunen? Via de groepsleerkracht (Roland) 
kunt u in contact met haar komen.  

Bij voorbaat dank!  

 

 

 
 
 

 


