
 
      
                            
 

                               Den Haag, 7 april 2017 
 

 
 
Vanuit de directie 
 
Welkom terug juf Rachida 
Juf Rachida komt inshaAllah vanaf maandag 8 
mei as. weer terug nadat zij is bevallen. Ze is nu 
aan het genieten van haar ouderschapsverlof. Juf 
Rachida zal op de maandagen in groep 8 staan en 
op de dinsdagen in groep 2b. Wij zijn blij dat ook 
zij binnenkort weer terug is. We hebben haar 
gemist! 
 
Onur is onze conciërge op school 
Onur start deze week inshaAllah als conciërge op 
de Al-Qoebaschool. Al die tijd hebben we het 
zonder conciërge moeten doen op school. Vooral 
de onderwijsassistentes, de administratie, 
vrijwilligers, de directie en bestuursleden hebben 
veel hand-en-spandiensten verricht. Maar ook 
leerkrachten hebben ondersteunende 
werkzaamheden vaak zelf verricht. Moge Allah de 
Verhevene iedereen belonen voor zijn/haar 
inspanningen. Via de gemeente krijgen we 
subsidie en kunnen zodoende Onur in dienst 
nemen. MashaAllah. We zijn erg blij en hopen dat 
het personeel hierdoor meer ontlast wordt en zij 
zich nog meer kunnen richten op het onderwijs.  
   
Schoolfotograaf  
Ook dit jaar komt de schoolfotograaf bij ons 
langs. Dit gebeurt op dinsdag 11 april. Er worden 
zowel  individuele als groepsfoto’s gemaakt.  Een 
tip van de fotograaf: trek uw kind(eren) fleurige 
kleding aan. Binnenkort komt er een brief uit met 
meer informatie. 

 
Geen ballen meenemen naar school 
We hebben de afgelopen periode veel tijd 
gestoken en moeite gedaan om op school meer 
rust te creëren voor onze leerlingen, zodat ze 
beter kunnen leren. Alhamdoeliellah. We zien dat 
het al heel goed gaat. Er heeft de afgelopen 

periode een aantal incidenten plaatsgevonden 
met harde ballen. Daarom hebben we de regel 
dat er alleen nog maar met zachte ballen van 
school gespeeld mag worden. Er zijn nog steeds 
leerlingen die ballen van huis meenemen. Dat is 
niet de bedoeling. Deze ballen worden in beslag 
genomen en de ouders worden uitgenodigd om 
de bal weer op te halen. Wij zijn als school 
verantwoordelijk voor de veiligheid van onze 
kinderen. We vragen daarom om uw begrip voor 
deze maatregel. 
 
Koningsspelen  
Op vrijdag 21 april 2017 zijn er voor de vijfde keer 
de Koningsspelen en de Al-Qoebaschool is 
uiteraard weer van de partij. Het kan dan ook 
niet anders dan dat het héél gezellige ochtend 
wordt: ‘feest’ is dan ook het thema van de 
Koningsspelen 2017. Ook dit jubileumjaar 
bestaan de Koningsspelen uit het Koningsontbijt, 
de Koningssportdag en als warming-up het lied 
van Kinderen voor Kinderen. 
 
Wilt u bijdragen aan de organisatie? Meld het bij 
de leerkracht of de OR. Er worden nog 
hulpouders gevraagd! 
 
Avontura 
De Al-Qoebaschool heeft een prijs gewonnen met 
een Facebook-actie! 
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We mogen daarom op donderdag 11 mei 2017 
inshaAllah met heel de school naar Avontura in 
Delft. Avontura is een grote indoor speeltuin. In 
de hal zijn speeltoestellen en pleinen geplaatst 
voor kinderen van 1 tot en met 12 jaar. Het ruime 
terras zorgt er voor dat (groot)ouders voldoende 
ruimte hebben om te zitten en de kinderen in de 
gaten te houden. Het personeel van Avontura 
zorgt voor toezicht waar nodig en mascotte Okke 
vermaakt met regelmaat de kinderen. 
De kinderen moeten zelf vervoerd worden. 
Daarom willen wij u vragen om mee te helpen 
met het vervoer. Laat ons weten als u mee wilt 
gaan en hoeveel kinderen u naast uw eigen kind 
kunt vervoeren. Laat dit bij de administratie van 
de Al-Qoebaschool weten. U kunt bellen of 
langskomen hiervoor.  
 
Alle data op een rij 
Nog drie maanden en dan zit dit schooljaar er 
weer op. We hebben echter nog veel activiteiten 
gepland staan. Bij deze een overzicht van de 
activiteiten: 
 
11/04 Schoolfotograaf 
14/04  Goede Vrijdag (vrij) 
17/04 2e Paasdag (vrij) 
21/04 Koningsspelen 
18/04 t/m 20/04 Cito eindtoets (groep 8) 
24/04 t/m 05/05 Meivakantie 
11/05 Avontura 
19/05 Open dag – Al-Qoebaschool 

bestaat 15 jaar 
22/05 Studiedag (kinderen vrij) 
24/05 Schoolreis 
26/05 Vrije dag 
04/06 Pinksteren (vrij) 
28/06 Ied-ul-fitr viering 
30/06 Afscheidsavond groep 8 
04/07 Sportdag 

 
Nieuws uit groep 1 
Pannenkoekendag en actie hongersnood Somalië 
Vrijdag 24 maart hebben de ouders van groep 1A en 
1B pannenkoeken meegenomen en hebben we samen 
met ouders en kinderen gesmuld van het 
meegebrachte eten en drinken. We hebben er een 
actie aan verbonden en geld ingezameld bij de ouders 
voor de hongersnood in Somalië. Nasra en Ghizlane 
uit groep 7 hebben zich het lot van deze mensen 

aangetrokken en het opgebrachte geld is naar een bij 
hen bekende islamitische hulporganisatie gegaan. 
We hebben €202,84 opgehaald! 
Omdat juf Wafae van groep 8 ook een pannenkoeken-
actie heeft gehouden voor het goede doel, is daar nog 
eens een flink bedrag bovenop gekomen. 
 

 
 

 
Na de pannenkoekendag 
zijn Nasra en Ghizlane 
persoonlijk in de groepen 1 
gekomen om de kinderen 
te bedanken en om te 
vertellen over de situatie in 
Somalië. 
Allemaal bedankt voor 
jullie giften! Ook namens 
Nasra en Ghizlane. 
 
Juf Georgette en juf Khadija 
 
Ook heeft groep 8 een grote bijdrage geleverd aan 
pannenkoekendag, zoals u hieronder kunt lezen.  
 
24 maart 2017: pannenkoekendag 
Zoals u misschien wel heeft gehoord, op bijvoorbeeld 
het Jeugdjournaal, was het vrijdag 24 maart landelijke 
pannenkoekendag. 
 
De bedoeling van die dag is dat kinderen 
pannenkoeken bakken voor opa’s en oma’s.  
Omdat niet iedereen uit groep 8 een opa of oma heeft 
die in de buurt woont, hebben we besloten om WEL 
pannenkoeken te bakken, maar deze te verkopen aan 
leerlingen, papa’s, mama’s, meesters en juffen. 
De opbrengst wilden we aan de arme mensen in 
Somalië doneren. Er heerst daar namelijk droogte, 
waardoor al het vee sterft en niks meer groeit. De 
voedselvoorraden raken op en de mensen lijden 
honger. Tijd voor actie dus!! 
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Een paar kinderen uit groep 8 gingen alle groepen 
langs om reclame te maken en de kinderen aan te 
moedigen om geld mee te nemen voor een heerlijke 
pannenkoek. En daar werd gehoor aan gegeven. De 
pannenkoeken waren niet om aan te slepen.  
Wij begonnen de dag met het maken van het beslag 
en we zijn toen in de keuken gaan bakken. 
Dat vonden we heel leuk om te doen. 
Daarna ging een deel van de groep de tafels opzetten. 
Je kon namelijk jouw pannenkoek heerlijk beleggen 
met stukjes appel, stroop, poedersuiker, hagelslag, 
pure honing en zelfs heerlijke Nutella. Je kon ook een 
bekertje limonade kopen. 
De pannenkoeken kostten 50 cent per stuk en een 
bekertje limonade 20 cent. 
 
Om half 10.30 uur begon de verkoop. Het werd een 
enorm succes en de verkoop ging tot 12.30 uur door. 
Wij hebben dus in 2 uurtjes tijd  354,16 euro 
opgehaald voor het goede doel. 
We willen iedereen bedanken. Moge Allah swt u 
rijkelijk belonen en goede daden accepteren, AMEEN! 
 
Nieuws uit groep 3 
Hallo allemaal,  assalaamu alaikum, 
Wij zijn de KIDS van groep 3. Wij hebben op 28 maart 
2017 ons tweede rapport gehad. Wij waren heel erg 
blij met onze resultaten. Wij kunnen goed lezen, 
schrijven en rekenen. Ook met de andere vakken 
doen wij het goed. Wij hebben elke dag extra werk 
(ochtendwerk). 
 
ANISA, MARYAM, CHAIMA en OEWAYS 
Wij vinden het ochtendwerk 
altijd leuk. Het is altijd anders 
dan de opdrachten uit de 
methode boeken. Nu maken wij 
verhaalsommen. Wij vinden het 
altijd uitdagend en spannend. 
Wij kunnen RALFI lezen ook 
goed en snel.   
 
OEWAYS 
Ik ben klaar met de verhaalsommen (goed hé!). Ik ben 
nu met extra spelling bezig. De extra werkjes vind ik 
heel erg leuk. De meester kijkt natuurlijk 
alles na. Als mijn werk goed is, mag ik de 
krulletjes zelf plaatsen. 
 
ANISA 
Ik heb een erg goed rapport. De andere kinderen 
hebben het ook goed gedaan. Ik kom met heel veel 
plezier naar school. Ik denk dat de andere kinderen 
ook met plezier naar school komen, want iedereen 
heeft plezier in de klas. 

 
CHAIMA 
Ik kan heel goed lezen. Ik houd ook heel veel van 
knutselen. De andere kinderen van de groep kunnen 
ook goed lezen en knutselen. 
 
MARYAM 
De meester vindt mij heel erg rustig. Ik werk ook, net 
als de andere kinderen, heel goed in de klas. 
OKE…WS… AKL. Tot een andere keer. 
 
Nieuws uit groep 7 
De weken lijken wel voorbij te vliegen in groep 7. 
Voordat we er zelf erg in hadden, zijn we alweer 
toegekomen aan de laatste fase van dit schooljaar. Dit 
is wel een belangrijke fase, omdat ons nog een paar 
gewichtige taken te wachten ligt.  
 
Misschien wel ons belangrijkste karwei, is ons zo goed 
mogelijk voorbereiden op de Entreetoets, welke 
binnen afzienbare tijd afgenomen zal worden. Over 
de exacte data worden de ouders nog op de hoogte 
gesteld!   
 
Ook staat het fietsexamen ons te wachten, verdeeld in 
het theorie- en praktijkexamen. Op 10 april zullen we 
vanaf 12.30 uur de route verkennen door middel van 
een oefenexamen. Op de kop af een maand later, op 
10 mei, zullen onze kanjers aan andere 
scholen laten zien hoe je zo’n 
verkeersdiploma ‘binnen fietst’ tijdens 
het échte examen.  
Zelf extra oefenen? Uiteraard mag dit, 
onderstaande plattegrond kan daarbij van 
pas komen. Voor meer informatie kunt u terecht op 
http://fietsexamen.com/Den%20Haag/Routes/  
of kunt u terecht bij de leerkracht van groep 7.  
 

 
 
Natuurlijk worden de reguliere, de methode-
gebonden toetsen, ook gecontinueerd, maar daar 
draaien we onze handen niet meer voor om!  
We hebben het afgelopen jaar wel moeten wennen 
aan de vernieuwde methodes, momenteel kunnen we 
hier al aardig mee lezen en schrijven!  
 
Verder zijn we dankbaar en blij dat Zobia weer onder 
ons is. Zij werd medio maart opgeschrikt door een 
openslaande autodeur met alle gevolgen van dien. 
Zobia; fijn dat je er weer bent! 
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Nieuws uit groep 8 
Hier even een kort berichtje van de leerlingen uit 
groep 8.  Zo nu en dan schrijven we iets over de 
gang van zaken, zodat u weet wat er in groep 8 
speelt.  
 
Enige tijd geleden vertelden we dat we het 
drempelonderzoek achter de rug hadden. 
Dat onderzoek bepaalt, samen met andere 
toetsen, ons advies. Inmiddels kunnen we u 
vertellen dat we ons advies weten. Ook zijn we 
allemaal aangemeld op een middelbare school. 
Dus over een paar maanden zullen we naar een 
andere school gaan. Maar voordat dat gebeurd, 
moeten we nog een eindtoets maken.  
 
Onze school kiest voor het 
maken van de Cito 
eindtoets.  En beste 
ouders, we kunnen u 
zeggen dat dit op dinsdag 
18-, woensdag 19 en 
donderdag 20 april dan 
eindelijk gaat gebeuren. 
 
We hebben ons goed voorbereid en we hebben 
elke week 2 uur Cito-training. We zijn er klaar 
voor en we hebben er zin in, maar tegelijkertijd  
vinden we het ook erg spannend!  
 
Doet u een duaa voor ons? 
Wordt vervolgd! 
 
Schoolreis 24 mei 
De kinderen zitten nu al een tijdje bij elkaar in de 
klas. Om het jaar leuk af te sluiten gaan we dit 
jaar weer met elkaar een dagje op schoolreis. Het 
is gezellig en leerzaam voor alle kinderen. Ze 
ervaren spelenderwijs, samen met hun 
klasgenoten, dat ze vol zelfvertrouwen de wereld 
tegemoet kunnen treden.  
 

 

 
Op woensdag 24 mei gaan we met de groepen 1 
tot en met 4 naar PLASWIJCKPARK te Rotterdam 
en met de groepen 5 tot en met 7 naar DUINRELL 
te Wassenaar. 
 
De kosten voor de schoolreis zijn € 25,00  per kind. 
 
Voor dit bedrag wordt uw 
kind naar de bestemming 
en uiteraard weer terug 
naar school gebracht. Uw 
kind heeft ook toegang 
tot het park met 
onbeperkt gebruik van 
alle attracties. 
 
Het geld kunt u in een envelopje bij de 
administratie inleveren. U ontvangt dan een 
betalingsbewijs. Wilt u voor 15 april 2015 aan de 
betaling voldoen. Ouders met een ooievaarspas 
hoeven natuurlijk niet te betalen. We hopen op 
mooi weer en maken er een gezellige dag van 
samen met de kinderen!  
 
Ballen bij elkaar sparen  
Groep 1 leerlingen hebben het afgelopen jaar 
héél veel kiwi’s gegeten en kiwistickers gespaard. 
Daarmee konden we ballen verdienen die 
inmiddels op school zijn aangekomen…. 
 
De ballen komen nu goed van pas op beide 
speelpleinen. Dus zou het een goed idee zijn dat 
wij volgend schooljaar weer voor een heleboel 
nieuwe kiwi-ballen gaan sparen. 
 
Ik de klas van juf Khadija komt er vanaf het 
nieuwe schooljaar een poster te hangen waarop 
alle kiwistickers geplakt moeten worden. Maar 
met sparen moeten we nu al beginnen, anders 
komt de poster niet vol! 
Daarom hopen we dat iedereen lekker veel kiwi’s 
gaat eten en dat alle kinderen de stickertjes op 
de kiwi’s gaan sparen op een speciale spaarkaart. 
Die kan je het beste op de koelkast hangen zodat 
je t niet vergeet! Deze week worden aan alle 
leerlingen spaarkaarten uitgedeeld. 
 
Een volle stickerkaart kun je inleveren bij groep 1 
A en dan ontvang je een leuke verrassing!

 


