Den Haag, 2 november 2018
zal voorlopig deze groep leiden. We zijn bezig
met het werven van een juf of meester voor
groep 1C.
Oudertevredenheidsonderzoek
Om de school verder te ontwikkelen en te
optimaliseren voeren we een
oudertevredenheidsonderzoek uit. Op 9 oktober
jl. hebben alle ouders een mail ontvangen met als
onderwerp “Uitnodiging oudertevredenheidsonderzoek schooljaar 2018-2019”. In deze mail
staan de inloggegevens om de vragenlijst in te
vullen.
Alles wat u invult, blijft anoniem en kost u
ongeveer 15 à 20 minuten van uw tijd. U kunt de
vragenlijst tot 1 december 2018 invullen,
inshaAllah.
Als u hulp nodig heeft bij het invullen, dan kunt u
dit bij de administratie aangeven.
Welkom juf Zeynep A.
Per 1 november is juf Zeynep A. gestart op de AlQoebaschool. Zij is onderwijsassistent en is bezig
met de PABO. Zij zal op de dinsdagen en
woensdagen invallen in groep 3B inshaAllah.
Omdat we op school al een juf Zeynep hebben,
noemen we de nieuwe juf, juf Zeynep A. en onze
intern begeleider is juf Zeynep O. Wij
verwelkomen juf Zeynep A. en wensen haar veel
succes op de Al-Qoebaschool.
Groep 1C
Vanaf 1 december as. starten we weer inshaAllah
met groep 1C. De groepen 1A en 1B zitten al
aardig vol en we hebben zo veel aanmeldingen
dat nu zullen starten met groep 1C. Juf Dauwlat

Wijziging lestijd op vrijdag
Ook dit schooljaar geldt dat de
lessen in de winter op vrijdag
eindigen om 11:45 uur in plaats
van 12:00 uur. Door de wintertijd
is het vrijdagsgebed eerder en
kunnen zo onze leerlingen, ouders en personeel
op tijd in de moskee zijn voor het vrijdagsgebed.
Ontruimingsoefening
Op woensdag 7 november as.
is er wederom een
ontruimingsoefening. We oefenen samen met de
kinderen om snel en veilig het gebouw te
verlaten. Dit is belangrijk omdat we bij eventuele
calamiteiten snel en veilig het gebouw moeten
verlaten. We oefenen 3x per jaar. Twee keer
aangekondigd en één keer onaangekondigd.
De directiekamer is verhuisd
Door de enorme groei van
leerlingen en de vele
aanmeldingen voor naschoolse
opvang is de directeur verhuisd
naar de kamer links van de lift.
Het lokaal waar de directeur voorheen zat, is per
1 november in gebruik genomen door Rania’s
Kinderopvang voor de naschoolse opvang. Moge
Allah de Al-Qoeba en Rania’s Kinderopvang
blijven zegenen. Alhamdoeliellah.

Koffieochtenden voor vaders en moeders
We zijn gestart met de koffieochtenden voor
vaders en moeders. Vaders kunnen in de
personeelskamer zitten en de moeders in de
bibliotheekruimte. Opa’s, oma’s, broers, zussen,
ooms en tantes zijn natuurlijk ook welkom. Er
komen steeds meer vaders en moeders naar de
koffieochtenden. Dat vinden we erg fijn. Komt u
ook? De koffieochtenden vinden plaats op
vrijdagen van 9 tot 10 uur. Noteer de volgende
data in uw agenda voor dit jaar: 16 november en
14 december.

De commissie komt woensdag 7 november voor
het eerst bijeen. We zullen inshaAllah ons best
doen om de identiteit op school zo goed mogelijk
in te vullen.

Vrije dagen
Aankomende periode:
Vrij

Eerste dag Laatste dag

Wintervakantie

Ma. 24-12

Vr. 04-01

Geplande activiteiten
Aankomende periode:
Activiteit

Identiteit Advies Commissie
Het is belangrijk dat we samen met ouders en
personeel invulling geven aan de manier hoe wij
tegen opvoeden en de islam kijken en onze
identiteit daarna duidelijk beschrijven en
uitdragen. Daarom is er een Identiteit Advies
Commissie (IAC). Deze commissie zal binnen de
kaders die er zijn, adviezen uitbrengen aan het
bevoegd gezag over de manier hoe we invulling
geven aan onze identiteit op school.
De commissie bestaat uit de volgende leden:
- Laila van den Eijnden (godsdienstleerkracht)
- Hashim Jarmohamed (afgevaardigde van de
ouders)
- Mikaeel Breed (afgevaardigde van de ouders)
- Wafae (afgevaardigde van het personeel)
- Rutger Wijnands (namens Stichting Jeugdwerk)
- Mohammed Akachar (namens Rania’s
Kinderopvang)
- Mostafa Belhaj (namens Arena Talent)
- Faried Walidin (directie)
- Haji Ahmeddien Walidin (namens het bestuur)

Schooldag

Nationaal Schoolontbijt

08-11-2018

Milaad un nabie

23-11-2018

Op onderstaande data is alléén de onderbouw
vrij:
* Do. 29-11-‘18
* Vr. 30-11-‘18
* Do. 04-07-‘19
* Vr. 05-07-‘19
Studiedagen
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6

Woensdag 28-11 2018
Maandag 04-03 2019
Dinsdag 05-03 2019
Maandag 06-05 2019
Dinsdag 11-06 2019

Natuur- en Techniekspektakel 2018
Iedereen is van harte welkom op het
Natuur- en Techniekspektakel op
zondag 25 november tussen 12.00 en
16.00 uur.

nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum.
Dat is de garantie voor een gezonde start van de
dag. Wij wensen de kinderen alvast een
smakelijke ochtend toe.

Plaats:
De Haagse Hogeschool, Johanna
Westerdijkplein 75 in Den Haag.
Een feest voor kinderen, vol activiteiten over
natuur en techniek. De toegang is gratis!
Ga op kleinebeestjessafari, trap al fietsend een
lekkere smoothie en speel met technische
speeltoestellen, gemaakt door PABO-studenten.
Zo is er voor iedereen wel wat te doen. Het feest
begint om 12:00 uur met een spannende
openingsact.
Kijk voor meer informatie op
www.denhaag.nl/nme en daarna op de button
Ga mee Naar Buiten!

Nationaal Schoolontbijt
Ook dit jaar doet de Al-Qoebaschool mee aan het
Nationaal Schoolontbijt. Dat betekent dat u op
donderdag 8 november uw kind(eren) voor één
keer zonder ontbijt, maar met een bord, beker en
bestek naar school kunt sturen.
In de ontbijtweek schuift heel de school namelijk
aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een
leuke les over de beste start van de dag. Zo leert
uw kind op een feestelijke manier hoe belangrijk
elke dag ontbijten is en wat hij/zij ’s ochtends het
beste kan eten.
Wat er bij het Nationaal Schoolontbijt op tafel
komt is elk jaar een schoolvoorbeeld van een
gezond ontbijt. Het ontbijtpakket voldoet aan de

Nieuws uit groep 1B
Het is alweer herfst, dus de avonden worden
langer. Herfst is het moment van rust, maar in
klas 1B zijn we volop bezig rondom het thema
herfst. We knutselen verkleurde bladeren met
nerven, paraplu´s met regendruppels en nog veel
meer. Tevens spelen we in de hoek die
omgebouwd is tot een bos waar de kabouters
heerlijke herfstsoep kunnen maken.
Spelenderwijs kunnen we ons ontwikkelen
rondom het thema herfst. Buiten de klas kan uw
kind ook veel leren. Denkt u
maar aan een heerlijke
boswandeling met uw
kind(eren).
Wij genieten van de herfst in
de klas. Klas 1B wenst u ook
veel plezier in de herfst.
Nieuws uit groep 4A
We gaan een drukke periode tegemoet, waarin
veel toetsen voor het eerste rapport worden
afgenomen.
De kinderen zijn heel gemotiveerd en doen hard
hun best. De kinderen worden momenteel ook
klaargestoomd voor de M-toetsen. Alle hulp en
begeleiding vanuit huis is hierbij natuurlijk
welkom.
Om de ontwikkeling van de woordenschat te
stimuleren, heb ik groene mapjes meegegeven
aan de kinderen. Het is verstandig deze woorden
te blijven herhalen.
Een goede beheersing van de tafels is erg
belangrijk voor de ontwikkeling van de
rekenvaardigheden. De tafels die de kinderen al
moeten beheersen zijn de tafels 1,2,5 en 10, de

anderen tafels worden in de komende periode
aangeboden.
Op de tafeltjesmiddag geef ik u graag uitleg over
de verschillende methodes die we in de klas
hanteren. Tijdens deze bijeenkomst laat ik u ook
kennismaken met onze nieuwe methode voor
technisch lezen: Station Zuid.
Onlangs hebben wij ook een museumbezoek
afgelegd in Scheveningen. Over het volgende
bezoek stuur ik u t.z.t. een bericht.
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd,
vergeet dat niet mee te geven aan uw kind.
Nieuws uit groep 6B
Onze groep deed mee aan de Week van de
pauzehap. Elke kleine pauze keken we samen een
kort filmpje over een nieuwe gezonde pauzehap
en daarna mochten de kinderen het zelf proeven.
Rauwe selderij viel niet bij iedereen goed in de
smaak, maar van de kwark met banaan heeft
iedereen heerlijk gesmuld. Het doel van deze
week was om de kinderen te stimuleren vaker
een gezonde lunch mee te nemen. Op de laatste
dag moesten de kinderen allemaal zelf iets
gezonds meenemen en dat is aardig gelukt
Alhamdoulillah.
Afgelopen dinsdag zijn we naar een
theatervoorstelling geweest. En de komende
weken staan er tussen de vele lessen door,
gelukkig nog meer leuke dingen op het
programma. Volgende week gaan we
bijvoorbeeld naar het Westduinpark, waar we
een lesje krijgen van een echte boswachter. En in
december brengen we een bezoek aan het
Mauritshuis. De kinderen hebben er zin in en
kijken er al naar uit.

Nieuws uit groep 7
Op donderdag 15 november brengt groep 7 een
bezoek aan Het Nationale Theater. We gaan
kijken naar ‘Falling Dreams, een grenzeloos
avontuur’. De voorstelling duurt van 10:30 tot
11:25 uur. We hebben er zin in!

Ook zijn we bijzonder trots op Sughra, winnares
van de voorleeswedstijd. Tijdens de volgende
ronde in de Centrale Bibliotheek aan het Spui
vertegenwoordigt zij niet alleen onze klas, maar
onze hele school.
Einde nieuwsbrief – Bedankt voor het lezen!

