
 
                                        Den Haag, 12 mei 2017 

 
Vanuit de directie 
 
Uitnodiging open dag en bazaar op 19 mei 2017 
Onze Al-Qoeba bestaat dit jaar 15 jaar. Wij zijn 

Allah de Verhevene daarvoor dankbaar. Met 

groot genoegen nodigen wij u, uw kinderen, uw 

familie, uw kennissen en uw vrienden uit voor de 

viering middels een open dag en bazaar op  

19 mei 2017 - 15.00 uur tot 18.00 uur op school.  

 

Dit evenement wordt georganiseerd om te vieren 

dat we 15 jaren bestaan en we recentelijk een 

mooi gebouw hebben gekregen waar we nu met 

zijn allen (voorschool, onderbouw en 

bovenbouw) gebruik van maken! 

Alhamdoeliellah!  

We organiseren een bazaar met veel lekkere 

hapjes. Kinderen kunnen zich vermaken met de 

aanwezige luchtkussens en andere spelletjes, 

zoals de grabbelton en de hennatafel. Voor de 

kinderen is er ook popcorn en suikerspin. Tevens 

kunt u luisteren naar  prachtige koranrecitaties 

en voordrachten van nasheeds.   

Wilt u ook hapjes maken? Meld dit dan bij de 

administratie.   

Wij verwelkomen u en uw naasten graag op 19 

mei inshaAllah! 

Ouderbetrokkenheid 

We willen op de Al-Qoeba de ouders meer 

betrekken inshaAllah. Goede contacten tussen 

school, ouders en leerlingen werken door in de 

kwaliteit van onze school en komen de 

leerprestaties én de maatschappelijke 

ontwikkeling van onze leerlingen ten goede. We 

hebben elkaar nodig. 

Ouderbetrokkenheid heeft meerdere doelen, 

namelijk: 

 het beter toerusten van leerlingen en 

ouders 

 afstemming en optimalisering van de 

benadering van leerlingen thuis en op 

school 

 ouders een bijdrage laten leveren aan het 

reilen en zeilen van de school 

 

We organiseren daarom in juni een bijeenkomst 

waarbij we samen met ouders en een 

vertegenwoordiging van het personeel invulling 

willen gaan geven aan ouderbetrokkenheid op 

school. We zullen dit inshaAllah combineren met 

een iftar maaltijd op school. U krijgt allen zeer 

spoedig een uitnodiging hiervoor inshaAllah. We 

reken op uw bijdrage. De school is van ons en 

samen moeten we de school beter en sterker 

maken inshaAllah. Dit alles is in het belang van 

onze kinderen.    
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Nieuws uit de groepen 
 
Groep 4 
Groep 4 heeft de afgelopen 2 technieklessen heel 
mooie werkjes gemaakt. De kinderen hebben 
piramideconstructies gemaakt. Wist u dat de 
driehoekconstructie de sterkste constructie is? 
Kijkt u maar eens naar bruggen die gebouwd 
worden.  
 

 
 
Ook groep 4 heeft met de piramidevorm heel 
mooie bouwwerkjes gemaakt. Ook hebben de 
leerlingen kruisboogjes mogen maken. Bij de test 
in de les schoten ze allemaal een wattenstaafje 
goed af. 
 

 
 

Behalve techniek heeft groep 4 ook een bezoekje 
aan het museum gebracht. Met als thema de 
lente en als inspiratie Piet Mondriaan. Zijn 
kleuren en vormen werden in een rondleiding als 
inspiratie meegegeven zodat de kinderen aan de 
slag konden met een eigen werk. Door kleurtjes 
te mengen kwamen mooie pastelkleuren op de 
verftekeningen. 
 
Tot zover het nieuws uit groep 4! 

 
Groep 8 
Nieuwsbrief Cito Eindtoets 
 
Assalaam aleikoum beste ouders, hallo allemaal. 
 
In een eerdere nieuwsbrief vertelden we aan u 
dat we ons aan het voorbereiden waren voor de 
Cito-toets. 
We kunnen u nu zeggen dat we de Cito eindtoets 
achter de rug hebben, alhamdoullilah. 
Dinsdag 18 mei was de eerste dag. Het was erg 
spannend. Meester Faried, de directeur, bracht 
ons Zamzam water en we kregen ook dadels.  
De Cito boekjes zaten in een grote kartonnen 
doos. We kregen allemaal een boekje en een 
antwoordblad. 
 
Iedereen was zenuwachtig, maar de juf zorgde 
ervoor dat we ons rustig en ontspannen voelden. 
In de ochtend werkten we aan de Cito-toets. Na 
elk onderdeel kregen we een korte pauze. 
In de middagen mochten we ontspannen van de 
juf. Soms deden we spelletjes en soms gingen we 
oefenen voor de musical. Dat was dan wel weer 
leuk.  
 
Zo waren de 3 dagen voorbij gegaan. 
Nu zijn we erg benieuwd naar de uitslagen.  
InshaAllah haalt iedereen een goed resultaat, 
ameen! 
Doet u ook duaa voor ons 
 
Groetjes, Laiba en Ebrar uit groep 8 
 
 
Koningsspelen 2017 
Op 21 april 2017 zijn op de Al-Qoebaschool  voor 
de vijfde keer de koningsspelen georganiseerd. 
Na de dagopening  vond de warming up plaats 
met het lied ‘okidoki’. Daarna mochten de 
leerlingen in hun eigen groep genieten van een 
heerlijk ontbijt. 
Het was een feestelijke dag en het weer heeft 
daar ook aan meegewerkt. Gelukkig maar, want 
enkele spelletjes vonden buiten plaats. 
De groepen van groep 1 t/m 3 werden begeleid 
door de leerlingen van groep 8, die het 
supergoed hebben gedaan.  
De groepen 4 t/m 6 werden begeleid door de OR- 
ouders en twee hulpvaders van groep 1B. 
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Groep 7 en 8 mochten, in groepjes, zich 
zelfstandig naar de verschillende spelletjes 
begeven. Ook zij hebben het voortreffelijk 
gedaan. 
 
Duidelijk te zien was dat de kinderen met veel 
plezier  van de ochtend  genoten hebben. 
Als team van de Al-Qoebaschool zien wij terug op 
een geslaagde koningsspelenochtend 2017. 
We hopen dat de volgende koningsspelen ook zo 
een succes vonden. 
 
We bedanken iedereen die op welke wijze dan 
ook zijn medewerking heeft verleend aan dit 
succes. 
 
Commissie koningsspelen 
 
Ramadan 2017 
Vol spanning en vreugde tellen we af, want de 
gezegende ramadan komt eraan! 
Een bijzondere maand die ons als een prachtig 
geschenk door Allah wordt gegeven inshallah. De 
9e maand van de islamitische jaarkalender is in 
zicht en de voorbereidingen worden al getroffen. 
Een maand die enorm leeft onder de islamitische 
gemeenschap en natuurlijk ook op onze school. 
 

 
 
 
 
 

Het team en de kinderen van de Al-Qoebaschool 
zijn ook druk bezig met allerlei voorbereidingen 
van meerdere activiteiten. De activiteiten 
beginnen al voor de ramadan. Om te beginnen 
gaan we samen onze school versieren met als 
thema ‘ramadan’.  
 
Het team van de Al-Qoebaschool wenst u heel 
veel succes met de voorbereidingen voor de 
ramadan. Moge het een gezegende maand voor u 
en uw naasten zijn inshaAllah! 
Salam alaikoem wa rahmatoelah wa 
barakatoehoe. 
 
Commissie ramadan 
 
Agenda  

09/05 – 18/05 Cito Entreetoets groep 7 

10/05 Praktijk fietsexamen  

14/05 Moederdag 

22/05 Studiedag (kinderen vrij) 

24/05 Schoolreis 

26/05 Vrije dag 

27/05 – 24/06 Ramadan (onder voorbehoud) 

04/06 Pinksteren (vrij) 

29/06 Ied-ul-fitr viering 

30/06 Afscheidsavond groep 8 

04/07 Sportdag 

 

 
 
 
 
 

 


