
 
                                           Den Haag, 3 november 2017 

 

 
 
Bezoek Onderwijsinspectie 
Op maandag 23 oktober heeft de Onderwijsinspectie 
onze school bezocht. Ze hebben vrijwel alle groepen 
bezocht en hebben daar stukjes van de lessen 
bijgewoond. Ook hebben ze gekeken naar de 
inrichting van de klassen en het lesmateriaal. Ze 
hebben gesprekken gevoerd met een deel van het 
personeel, de ouders en de leerlingen. Tenslotte 
hebben ze een gesprek gehad met de directeur en 
intern begeleider van de school. 

Twee weken daarvoor is de As-Soeffahschool in 
Amsterdam bezocht. Beide scholen zijn op alle 
onderzochte punten voldoende bevonden. 
Alhamdoeliellah. 
 

De Onderwijsinspectie vindt dat 
de Al-Qoeba goed bezig is met 
het verder ontwikkelen van de 
school. Ze hebben goede tips en 

aanbevelingen gegeven waar we zeker iets mee gaan 
doen om zodoende de school nog beter te maken 
inshaAllah. We bedanken alle betrokkenen die een 
bijdrage leveren om van onze school een nog betere 
school te maken.  

Een nieuwe groep: 1C 
De Al-Qoeba is nog steeds aan het groeien met het 
aantal leerlingen. De groei is vooral in groep 1. Zo af 
en toe komt er nog wel een nieuwe leerling in de 
hogere groepen bij, maar dat is niet meer zo veel als 
vorig schooljaar. Dat vinden we prima. Door vanuit 
groep 1 te groeien kunnen we beter werken aan onze 
kwaliteit en de school verder ontwikkelen. De 
groepen 1A en 1B zitten al aardig vol. Er zitten al bijna 
45 leerlingen in deze twee groepen tezamen.   

En de aanmeldingen blijven doorgaan. Daarom gaan 
we per 1 december as. groep 1C starten inshaAllah. 
De ouders van de kinderen in de groepen 1A en 1B 
zullen hier binnenkort een brief over ontvangen met 
de nieuwe indeling. Juf Serpil zal groep 1C gaan leiden 
inshaAllah. 

Welkom juf Farhana 
Per 1 november is juf 
Farhana gestart op 
onze school. We zijn erg blij dat we voldoende juffen 
en meesters kunnen aantrekken om zodoende de 
groei van leerlingen aan te kunnen. Wij zijn Allah de 
Verhevene hiervoor dankbaar. Alhamdoeliellah! Juf 
Farhana heeft veel ervaring in verschillende groepen 
en zal daarom dit schooljaar invallen waar het nodig 
is. Ze zal één dag in de week groep 4 overnemen van 
meester Ingemar en elke woensdag invallen in groep 
2A. Meester Roland hoeft dan niet meer in groep 4 in 
te vallen en heeft dan zodoende ruimte om zijn taken 
als taalcoördinator op school goed op te pakken.  Wij 
verwelkomen juf Farhana en wensen haar veel succes 
op de Al-Qoebaschool.  

Nieuw speeltoestel 
Vrijdag 3 november wordt er 
op het plein bij de groepen 1 
een speeltoestel geplaatst. We 
zitten nu in een mooi gebouw 
en zijn bezig om het zo in te 
richten dat onze kinderen er maximaal van kunnen 
genieten. Ons excuses voor de eventuele overlast op 
vrijdag 3 november.  

Wijziging lestijd op vrijdag 
Ook dit schooljaar geldt dat de 
lessen in de winter op vrijdag zullen 
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 
vrijdaggebed.   
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Ontruimingsoefening 
Er staat binnenkort een 
ontruimingsoefening 
gepland. We gaan 6 
december as. samen 
met de kinderen oefenen om snel en veilig het 
gebouw te verlaten. Dit is belangrijk, omdat we bij 
eventuele calamiteiten snel en veilig het gebouw 
moeten verlaten. Schrikt u dus niet als u ons allemaal 
opeens buiten ziet staan. We oefenen 2x per jaar. Eén 
keer aangekondigd en één keer onaangekondigd. 

Sportdag 
Helaas is het nog niet gelukt om een sportdag in te 
plannen voor de kinderen. Het Vermeerpark kampt 
met grote problemen. We zijn de alternatieven aan 
het onderzoeken. Zodra er meer bekend is, 
informeren we iedereen. Doet u du’a dat we snel alles 
in orde kunnen maken.  
 

Plusklas 
Om de kinderen meer uitdaging te kunnen bieden, 
starten we binnenkort weer met een Plusklas. 
Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 die meer 
uitdaging nodig hebben, krijgen twee ochtenden per 
week les in een Plusklas. 
Ouders en leerlingen die 
dit betreffen worden 
binnenkort 
geïnformeerd.  

 

 

 
 
Alhamdulillaah bestaat de OR dit jaar uit 14 
enthousiaste leden die we middels dit bericht aan 
jullie willen voorstellen. 
 
Voorzitter: Zebida 
1e secretaris: Saira 
2e secretaris: Kaltoum 
1e penningmeester: Fatima 
2e penningmeester: Kim 
 
Overige leden; 
Amal, Farzaana, Ouarda, Rahila, Sabina, Sharon, 
Suzanne, Marjeanira en tot slot juf Saida van groep 
3B. 
 

Wij hebben er heel veel zin in en zullen ons uiterste 
best doen om bij te dragen aan een leuk en leerzaam 
schooljaar! Moge Allah ons allen zegenen. 
 

 

Vrije dagen schooljaar 2017-2018 
 
Vrij Eerste dag Laatste dag 

Wintervakantie Ma. 25-12-`17 Vr. 05-01-‘18 

Studiedag 2 Ma. 05-02-‘18  

Voorjaarsvakantie Ma. 26-02-‘18 Vr. 02-03-‘18 

Studiedag 3 Ma. 05-03-‘18  

Goede Vrijdag  Vr. 30-03-‘18  

1e Paasdag Ma. 02-04-‘18  

Studiedag 4 Do. 26-04-’18  

Koningsdag Vr. 27-04-‘18  

Meivakantie   Ma. 30-04-’18 Vr. 11-05-‘18 

2e Pinksterdag Ma. 21-05-‘18  

Ramadan 
vakantie  

Ma. 11-06-‘18  Vr. 15-06-‘18 

Zomervakantie Vr. 13-07-‘18 Vr. 25-08-‘18 

 

Geplande activiteiten 1e helft schooljaar 2017-
2018 (onder voorbehoud) 
 
Activiteit Schooldag 
Nationaal Schoolontbijt 09-11-‘17 
Milaad un nabie 01-12-‘17 
Ontruimingsoefening 06-12-‘17 
1e rapport  15-12-‘17 
Nationale Voorleesdagen 24-01-’18 t/m 03-02-‘18 
Poëzieweek 25-01-’18 t/m 31-01-‘18 
Tafeltjesmiddag 2 13-02-‘18 
 

 

Informatieavond 
Op 24 oktober werd er een informatieavond 
georganiseerd, deze is door menig ouder bezocht. 
Aanwezigen kregen algemene informatie over de 
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school en werden in de gelegenheid gesteld vragen te 
stellen aan de directeur, de intern begeleider of een 
commissie. Hiervan werd goed gebruik gemaakt en 
het team kon hier antwoorden op geven. We willen 
iedereen die hierbij aanwezig is geweest bedanken 
voor hun komst! 

Kinderboekenweek 
Officieel is de Kinderboekenweek 
afgelopen, maar dit betekent niet 
dat we ons minder met lezen en taal 
bezighouden, dit staat doorlopend 
op de agenda.  

Wel kunnen we terugkijken op een geslaagde 
deelname aan deze nationale leespromotiecampagne. 
Na de gruwelijke openingen van de onder- en 
bovenbouw, is er schoolbreed veel aandacht besteed 
aan taal en lezen in het bijzonder.  
 
Het gebouw kwam door de diverse versieringen in de 
juiste sferen en er zijn diverse activiteiten 
georganiseerd binnen- en buitenschools. Bezoeken 
aan de bibliotheek, de voorrondes van de Nationale 
Voorleeswedstrijd, een voorleesbezoek van een 
wijkagent, de geslaagde boekenmarkt: het was leuk 
eén leerzaam!  
 
 

 
Binnenkort ontvangt u het Kinderboekenweek 
nieuwsbulletin waarin u een beeld krijgt van dit 
geslaagde project! 

Bericht van onze logopediste 
Logopedie is inmiddels bijna twee maanden geleden 
opgestart. Ik kan u vertellen dat ik het enorm naar 
mijn zin heb. Veel ouders komen volgens afspraak 
iedere twee weken (50% aanwezigheid) om mee te 
doen met de behandelingen, sommige ouders zijn er 
zelfs wekelijks bij. Dat is fantastisch, want met elkaar 
kunnen we het spreken van de kinderen verbeteren 

en de zorgverzekeraar betaalt logopedie als u 50% 
van de keren aanwezig bent. 

Er zijn inmiddels zoveel aanmeldingen dat er helaas 
een lange wachtlijst is ontstaan. Uw kind kan bij mij 
op de wachtlijst blijven staan, maar hij of zij kan ook 
op de wachtlijst worden geplaatst op de locatie aan 
de Vaillantlaan 410, 2526 HW Den Haag 070-3460254 
of info@logopedie-denhaag.nl. Ook kunt u zich 
uiteraard aanmelden bij andere logopediepraktijken. 

Milaad un Nabie 
Op vrijdag 1 december staat ons de gezamenlijke 
herdenking van de geboorte van profeet Mohammed 
(vrede zij met hem) te wachten, waarbij ouders 
natuurlijk van harte welkom zijn. Het programma van 
de onderbouw begint om 09:00 uur, voor de kinderen 
uit de bovenbouw begint het programma om 10:30 
uur inshaAllah.  

Nationaal Schoolontbijt 
Binnenkort is het dan zover. Op 9 november zullen 
inshaAllah alle groepen meedoen aan het Nationaal 
Schoolontbijt. De kinderen gaan samen in de groep 
gezond ontbijten. Dit jaar is het thema van het 
Nationaal Schoolontbijt: 'Gezond ontbijten is geen 
kunst'. In de groepen zal aandacht worden besteed 
aan wat een gezond ontbijt nou precies is. Om er een 
extra 'ontbijtsfeertje' aan te geven, mogen de 
groepen 1 t/m 3 in hun pyjama naar school komen. 
De onderbouw kan dan gezellig in de pyjama's 
ontbijten! Denkt u eraan dat u uw kind een bord en 
een beker meegeeft? Zo hoeven wij geen plastic 
borden/bekers te gebruiken en sparen wij het milieu. 
Wij hebben er al heel veel zin in! 

 

Luizencontroles 
We zoeken nog enkele ouders die de luizencontroles 
willen verzorgen. Heeft u hier tijd voor? Neem dan 
contact op met juf Aliema. Spreek haar aan op school 
of stuur een e-mail naar aliema@alqoeba.nl. Bedankt 
alvast! 

Let op, betaald parkeren! 
De gemeente heeft onlangs wijzigingen aangebracht 
aan het parkeerbeleid in de buurt van onze school. 
Vanaf 1 november jl. is het iedere dag betaald 
parkeren. Houdt u hier rekening mee? Zie voor meer 
informatie de website van de gemeente Den Haag. 
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Nieuws uit groep 4 
De koude dagen zijn er weer. Denk er aan dat de 
kinderen goed gekleed naar school komen. 

In de maand november start groep 4 met hun eerste 
cito AVI lezen. De andere toetsen zijn al van start 
gegaan (rekenen, taal, spelling, enz.) We hebben alle 
vertrouwen dat alles goed zal verlopen. InshaAllah! 

De kinderen die hun rapporten nog thuis hebben, 
vergeet niet om die nog in te leveren bij de meester. 

Nieuws uit groep 6 
Vorige week zijn de kinderen van groep 6 samen met 
de groepen 5a en 5b op een herfstexcursie geweest. 
Ze hebben een gezellige wandeling gemaakt door de 
bossen van het Zuiderpark. Tijdens de wandeling 

moesten de kinderen allerlei opdrachten uitvoeren. 
Zo hebben ze gezocht naar kleine diertjes, typische 
herfstvruchten, bladeren en noten. Verder hebben ze 
paddenstoelen vergeleken en uilenballen onder de 
loep genomen. De kinderen hebben volop genoten 
van de natuur. Het was een zeer leerzame ochtend.  

De kinderen van groep 6 waren erg onder de indruk 
van de opening van de Kinderboekenweek.  

Een paar dagen voor de opening zijn de kinderen met 
meester Roland naar de bibliotheek geweest en 
hebben  

gruwelijk enge boeken geleend. Deze boeken zijn elke 
dag gretig gelezen door de kinderen. Daarnaast 
hebben ze de klas versierd en een tekening gemaakt. 

Groep 6 beseft hoe belangrijk lezen is. Behalve dat 
lezen plezierig kan zijn, helpt het ook met het 
uitbreiden van de woordenschat en het omhoog 
halen van het taalniveau (het begrijpend lezen, taal en 
tempo lezen). 

______________________________________________Dank voor het lezen, einde nieuwsbrief!________ 


