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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De Al-Qoeba is in ontwikkeling. Alhamdoeliellah. Er gebeurt veel. Daarom willen we u bij
deze op de hoogte stellen van een aantal belangrijke zaken:


Rust en veiligheid op school
Door de verhuizing naar de Terwestenstraat was het de afgelopen 2 weken een
beetje ‘rommelig’ op school. Stukje bij beetje komt er weer steeds meer orde en
structuur. We doen hard ons best. Rust en veiligheid op school is rand voorwaardelijk
voor goed onderwijs. Daarom gaat de voordeur vanaf 6 februari elke dag van 9.00
uur tot 14.45 uur op slot. Op vrijdag is de voordeur van 9.00 uur tot 11.00 uur op slot.
Van 11.00 uur tot 12.00 uur is er nog steeds elke vrijdag ouderochtend.
De school is natuurlijk wel gewoon bereikbaar (administratie, directie en bestuur). U
kunt altijd bellen en een afspraak maken.
Zo zorgen we ervoor dat de leerlingen in alle rust kunnen werken en dat de omgeving
veilig is. Niemand kan zomaar zonder afspraak binnenlopen. Afspraken met
ouder(s)/verzorger(s) zullen zo veel mogelijk na schooltijd plaatsvinden. We rekenen
op jullie begrip.



Inloop bij de Intern Begeleider
Als u als ouder/verzorger vragen heeft voor de Intern Begeleider is het mogelijk om
deze te stellen. U kunt na 15.00 uur bellen voor een afspraak of u kunt langskomen
tijdens de inloop. De inloop is vanaf 6 februari elke woensdag van 15.00 uur tot 15.30
uur.



Aandacht voor pesten
We krijgen de laatste weken klachten binnen van ouders dat hun kind gepest wordt
op school. Pestgedrag hoort niet thuis op onze school. We gaan daarom met de
kinderen in gesprek. Wij willen u vragen om hier thuis ook aandacht aan te besteden.



Vernieuwde website
De website van Al-Qoeba is geheel vernieuwd. Op de website is allemaal nuttige
informatie te vinden over de school. De nieuwsbrieven en de schoolgids zijn daar te
vinden, maar ook de protocollen die we gebruiken op school en een overzicht van de
vrije dagen. Neem eens een kijkje op www.alqoeba.nl



Groei
We krijgen de laatste tijden steeds meer aanmeldingen van leerlingen.
Alhamdoeliellah. Dit betekent dat de groepen groter worden. Groep 2 heeft al 25
leerlingen. Daarom zal juf Remziye vanaf 6 februari in de middaguren in groep 2 juf
Sherida ondersteunen inshaAllah. Juf Remziye is een ervaren, gediplomeerde
onderwijsassistent.

