Den Haag, 6 april 2018

De griepepidemie is helaas nog niet over. Veel
van onze kinderen hebben er mee te maken of er
mee te maken gehad. Ook onder de leerkrachten
waren er de afgelopen periode wat zieken. Met
de wil en hulp van Allah hebben we dat iedere
keer goed kunnen opvangen. Alhamdoeliellah.
Laten we hopen dat het snel over gaat en we de
laatste maanden van het
schooljaar allemaal in goede
gezondheid kunnen afronden
inshaAllah.
Welkom meester Michiel
Na de meivakantie begint meester Michiel bij ons
op school als gymleerkracht. Meester Michiel
doet de lerarenopleiding voor lichamelijke
opvoeding. Hij mag zelfstandig les geven omdat
hij laatstejaars is. Meester Michiel heeft veel
ervaring met het geven van gymlessen en heeft
er erg veel zin in.
Meester Michiel vindt het belangrijk dat de
leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en
dat er altijd uitdaging zal zijn tijdens de les.
Plezier is ook niet weg te denken uit de lessen.
Wanneer de leerlingen plezier hebben, is de kans
ook groter dat zij zich gaan
inschrijven bij sportverengingen
en dat zij in ieder geval meer
zullen sporten buiten school. Zijn
visie op de gymlessen is daarom

de gezondheid van de leerlingen te bevorderen
en de leerlingen te interesseren voor de
bewegingscultuur. Dat sluit naadloos aan bij onze
visie en ons beleid. We zijn erg blij met de komst
van meester Michiel. Wij heten hem daarom van
harte welkom.
Bezetting in de groepen 1B en 2A
Juf Hayat van groep 1B is al enige weken ziek.
Gelukkig gaat het al wel wat beter met haar.
Alhamdoeliellah. Helaas gaat het waarschijnlijk
nog wel even duren voordat ze weer onder ons
is. Binnenkort gaat juf Sherida van groep 2A met
zwangerschapsverlof. We zijn al een tijdje op
zoek naar vervanging voor beide juffen, maar dat
is helaas niet gelukt. Het is erg moeilijk om aan
bevoegde leerkrachten te komen voor vervanging
bij ziekte. Daarom zijn we genoodzaakt om het
intern op te lossen.
We gaan het daarom als volgt oplossen:
Vanaf 16 april heeft juf Aliema de
verantwoordelijkheid voor groep 2A.
Meester Ilyaas staat tot de meivakantie
elke donderdag voor groep 2A.
Na de meivakantie heeft meester Ilyaas de
verantwoordelijkheid voor groep 1B.
Na de meivakantie staat juf Dauwlat elke
dinsdag voor groep 3B en elke donderdag voor
groep 2A.
We hopen snel alsnog
vervanging te vinden inshaAllah.
Doet u extra doe’a voor de
school, de zieke leerlingen en
leerkrachten.

Naschoolse activiteiten
Vanaf 14 mei zal ArenaTalent op onze school na
schooltijd huiswerkbegeleiding en kooklessen
gaan verzorgen inshaAllah. Aan deze twee
activiteiten kunnen alle leerlingen (groepen 1 t/m
8) van onze school meedoen. Aan deze
activiteiten zijn wel kosten verbonden. Kinderen
die een ooievaarspas hebben, kunnen gratis
deelnemen aan de kooklessen en
ze krijgen een kookkoffer (koffer
gevuld met kookgerei). Deze
week verschijnt er een brief met
meer informatie inshaAllah.
Computerlokaal
ICT is tegenwoordig niet meer weg te denken uit
ons leven. Het is belangrijk dat we onze kinderen
ICT-vaardigheden bijbrengen. We zijn daarom blij
dat we vanaf nu beschikken over een
computerlokaal met 12
computers. Moge Allah
diegenen die dit mogelijk
hebben gemaakt rijkelijk
belonen hiervoor.
Cito Eindtoets groep 8
De Cito Eindtoets voor groep 8 wordt afgenomen
op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19
april 2018 inshaAllah. De leerlingen zijn de
afgelopen periode flink aan het oefenen geweest
samen met juf Wafae. Ze doen echt flink hun
best. Ook dit jaar weer kunnen we nu al stellen
dat de leerlingen het maximale
hebben gedaan. Moge Allah ze
hiervoor belonen en ze een
mooie toekomst geven met veel
liefde, wijsheid en geluk.
Miraadj un Nabi
Dit jaar is Miraadj un Nabi op vrijdag 13 april
2018 op school. Er zal een herdenkingsdag
worden georganiseerd voor de kinderen, zodat ze
ervan bewust worden hoe het gebed verplicht is
gesteld en wat onze geliefde profeet (vrede zij

met hem) die nacht heeft meegemaakt. Ze zullen
op deze dag meer informatie krijgen over de
hemelreis die de profeet (vrede zij met hem)
heeft gemaakt en ze zullen in de gelegenheid
worden gesteld om een optreden te doen om te
laten zien waar ze goed in zijn.
Van 08:30 uur tot 10:00 uur zal het programma
voor de onderbouw (groep 1 t/m 3) plaatsvinden
en van 10:30 tot 12:00 uur zal
het programma voor de
bovenbouw (groep 4 t/m 8)
plaatsvinden. Alle ouders zijn van
harte welkom!

Vrije dagen schooljaar 2017-2018
Vrij

Eerste dag

Laatste dag

Studiedag 4

Do. 26-04-’18

Koningsdag

Vr. 27-04-‘18

Meivakantie

Ma. 30-04-’18

2e Pinksterdag

Ma. 21-05-‘18

Onderbouw vrij

Vr. 08-06-‘18

Ramadan vakantie

Ma. 11-06-‘18

Vr. 15-06-‘18

Zomervakantie

Vr. 13-07-‘18

Vr. 25-08-‘18

Vr. 11-05-‘18

De redactie besteedt de uiterste zorg aan de
betrouwbaarheid en actualiteit van de
gepubliceerde data. Toch komt het onverhoopt
weleens voor dat er data niet kloppen of worden
gewijzigd. Wij hopen op uw begrip hiervoor!

2

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

Schooldag

Cito Eindtoets groep 8

17-04-’18 t/m 19-04-‘18

Koningsspelen

20-04-‘18

Bazaar / open dag

20-04-‘18

Verwelkoming ramadan

15-05-‘18

Entreetoets groep 7

22-05-‘18 t/m 28-05-‘18

Iftar groep 7/8 en personeel 01-06-‘18
Cito-toetsen (E-versie)

04-06-’18 t/m 08-06-‘18

Sportdag

19-06-‘18

Ied ul fitr viering

22-06-‘18

Schoolreis

27-06-‘18

3e rapport

09-07-‘18

Activiteitenweek groep 8

09-07-’18 t/m 12-07-‘18

Bazaar
Dit jaar vindt er weer een bazaar plaats op onze
school. Op vrijdag 20 april vindt de bazaar plaats
tussen 15:00 uur tot 18:00 uur.
Ook dit jaar hebben wij een tafel met hapjes en
drankjes en een podium voor recitaties uit de
Koran. Ook zijn er spelletjes en een springkussen
voor het vermaak en een hennatafel.
Wij hopen u te mogen verwelkomen over enkele
weken. Neem uw vrienden, buren, familie
kennissen en vrienden zeker mee!
Luizencontroles
Zoals u weet is er na elke vakantie een
luizencontrole gepland. De laatste luizencontrole
is alweer na de meivakantie en vindt dan op de
woensdag plaats.

uw kind(eren) zou kunnen wassen, het haar
zonder gel te kammen (m.n. bij de jongens) en
voor de meisjes het haar niet in een vlecht te
zetten.
Mocht er bij uw kind luizen zijn aangetroffen dan
wordt er na twee weken een hercontrole
gehouden. U hoort van de groepsleerkracht
wanneer dat is. Dan kan het haar gewassen
worden (zonder gel en zonder vlechten) voor de
controle.
Als u graag wilt meehelpen bij de eerste volgende
controle dan kunt u zich aanmelden via de
groepsleerkracht of aliema@alqoeba.nl.
U werkt dan samen met de ouderraad en de
ouders die helpen met de controles. Vele handen
maken licht werk.
Als u denkt om volgend jaar (ook) mee te helpen
dan kunt u zich ook al opgeven. Na de
zomervakantie starten de
controles weer vanaf de
herfstvakantie inshaAllah.
Hiervoor kunt u zich ook via
bovenstaande wegen
aanmelden.
Koningsspelen
De commissie Koningsspelen is gereed om de
Koningsspelen van 2018 in te luiden op de AlQoeba school. De Koningsspelen beginnen op
vrijdag 20 april. De kinderen zullen eerst genieten
van een koningsontbijt en daarna zullen ze
gezellig meedoen met de koningsspelletjes. We
hopen op mooi weer om er een leuke dag van te
maken.
Van hieruit vraagt de commissie ter
ondersteuning hulpouders die graag willen
meehelpen met begeleiding van de groepen en
tijdens het ontbijt.
Bent u bereid om
te ondersteunen?
Aanmelden kan bij
de leerkracht van
uw kind(eren)!

Om de controles soepeler te laten verlopen,
willen wij u vragen of u op die dag het haar van
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We gaan nu de derde periode in van het
schooljaar, ik wil van hieruit vragen om jullie
steun en medewerking. Verdere actuele
informatie verstuur ik via de mail.
Nieuws uit groep 4
Een frisse lentegroet vanuit groep 4. De
belangrijke punten op een rijtje:
 Groep 4 maakt binnenkort een tafeltoets
(tafel 1 t/m 5 en 10 ).
 Groep 4 heeft deze week ook meegedaan
met de schoolfotograaf, alleen de
kinderen die op de mochten, staan de op
klassenfoto.
 De kinderen hebben allemaal een groen
mapje met woordjes gehad. Het is
bedoeling dat ze aan de slag gaan met de
woordjes. In de groep ben ik zelf ook
bezig met de woorden.
 Met het huiswerk gaat het goed, de
kinderen leveren hun huiswerk op tijd in,
bedankt voor de medewerking.

Stimuleer uw kind om regelmatig een boek te
lezen en het verhaal terug te kunnen vertellen in
zijn of haar eigen woorden. Dit werkt heel goed
voor begrijpend lezen.
Verder hebben de kinderen het naar hun zin in
groep 4, ze komen gemotiveerd de groep binnen.
Dit is voor mij ook een inspiratiebron om alles te
geven en alles uit de kinderen te halen.
Met vriendelijke
groeten,
Meester Ingemar

_________________________________________________dank voor het lezen, einde nieuwsbrief!_____
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