
 
                                               Den Haag, 4 september 2020 

 
Schoolgids 2020-2021 
De nieuwe schoolgids is uit. De schoolgids is digitaal 

 
 
Start nieuw schooljaar 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, 
alhamdoeliellah. De kinderen, juffen en meesters 
hebben kunnen genieten van een welverdiende 
vakantie. Het was vorig jaar geen makkelijk jaar. We 
proberen dit jaar het onderwijs weer zo ‘normaal’ 
mogelijk te geven. We moeten ons daarbij natuurlijk 
wel houden aan de regels die er gelden in b elang van 
de gezondheid en veiligheid van iedereen.  
 
Ouders mogen helaas nog niet op het schoolplein 
komen. We moeten als school voor de volwassenen 

De nieuwe schoolgids is uit. De schoolgids is digitaal 
beschikbaar op de website www.alqoeba.nl. In de 
schoolgids staat belangrijke informatie zoals onze 
visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, de 
resultaten van ons onderwijs, wat wij van de kinderen 
en u verwachten en allerlei praktische zaken die 
relevant zijn voor u om te weten. 
 
Rapporten en rapportgesprekken 
De kinderen van de groepen 3 t/m 7 krijgen dit jaar 2 
rapporten. De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen 
net als voorgaande jaren ook 2 KIJK rapporten. 
 
We zullen dit schooljaar beginnen met een 
startgesprek. Het startgesprek zal plaatsvinden via 
Teams. De startgesprekken zorgen ervoor dat u als komen. We moeten als school voor de volwassenen 

de regel van 1,5 meter strikt hanteren en dat gaat niet 
lukken als we de ouders om 8.30 uur en om 15.00 uur 
op het plein en op school toelaten. Belangrijk is dat u 
buiten het plein ook de regel van 1,5 meter in acht 
neemt. 
 
Voor individuele gesprekken met de leerkracht, de 
intern begeleider, de directeur, de logopedist of de 
schoolmaatschappelijk werker, kunnen ouders op 
uitnodiging op school komen. Ook kunt u als ouder 
tussen 9.00 en 14.30 uur weer langs komen op de 
administratie. Wij verzoeken u wel om de regel van 
1,5 meter tussen volwassenen strikt in acht te nemen. 
De administratie is uiteraard wel van 8.00 tot 16.30 
uur telefonisch bereikbaar.    

Teams. De startgesprekken zorgen ervoor dat u als 
ouder kennismaakt met de leerkracht en kunt u o.a. 
bespreken welke verwachtingen u heeft van de 
leerkracht en/of het komend schooljaar. Deze 
gesprekken zullen door de leerkracht worden 
ingepland vanaf 14 september tot en met 9 oktober. 
De leerkracht zal zelf met u contact opnemen om een 
geschikt moment in te plannen.  
 
De gesprekken voor het eerste rapport zullen 
plaatsvinden in de week van Het eerste rapport zal 
meegegeven worden aan de leerlingen op 1 maart 
2021. Aan het einde van het schooljaar zal het tweede 
rapport worden meegegeven aan de kinderen op 13 
juli 2021. Mocht u hier nog vragen over hebben dan 
kunt u contact opnemen met de leerkracht of de uur telefonisch bereikbaar.    

 

 
 
Moge Allah ons ook dit jaar weer de kracht en energie 
geven om er een mooi schooljaar van te maken met 
zijn allen..  

kunt u contact opnemen met de leerkracht of de 
intern begeleider. 
 
Start groep 1C 
De groepen 1A en 1B zijn weer aardig vol. De kinderen 
die 4 jaar worden stromen nu nog in in de groepen 1A 
en 1B. Vanaf 1 november start daarom groep 1C in 
sha Allah.  
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Welkom juf Dikra, juf Saliha en meester Rachid  
Dit schooljaar zijn juf Dikra, juf Saliha en meester 
Rachid nieuw begonnen bij ons. Juf Dikra  is intern 
begeleider voor de onderbouw, juf Saliha is Remidial 
Teacher en meester Rachid is de meester van groep 
4A. Alhamdoeliellah. Wij heten alle nieuwe collega’s 
van harte welkom en zijn erg blij dat zij ons team 
komt versterken.  
 
1e week na de vakan tie 
Enkele  collega’s waren de 1 e week na de vakantie niet 
op school aanwezig, omdat ze in de vakantie naar een 
gebeid met code oranje waren afgereisd en ze  eerst 

 
 
Iedviering op school  
Vrijdag 4 september was de iedviering op school .  
 
Door de Coronamaatregelen konden wij helaas de 
iedviering niet groots uitpakken, maar we hebben  er 
natuurlijk wel binnen de mogelijkheden voldoen de 
aandacht en tijd aan besteed in de groepen .  
 gebeid met code oranje waren afgereisd en ze  eerst 

10 dagen in quarantaine moesten. Daardoor was de 
bezetting op school niet optimaal. We hebben  het 
gelukkig allemaal goed kunnen oplossen, 
alhamdoeliellah! Vanaf 8 september  as. is iedereen er 
weer in sha Allah en is het team weer op volle sterkte.  
 
Communicatie met ouders  
Communicatie met ouders is erg belangrijk. Om de 
communicatie  verder te verbeteren , gebruiken we 
vanaf dit schooljaar de schoolapp Social Schools. 
Ouders kunnen zo makkelijk communiceren met de 
leerkracht en de leerkracht kan berichten ook 
makkelijk delen met de hele groep of ouders 
individueel benaderen.  
 

 
De kind eren hebben  iets lekkers mee genomen. 
Ouders hebben weer lekkere hapjes gemaakt. Dank 
jullie wel. Moge Allah jullie hiervoor rijkelijk belonen.  
 

 

Vrije dagen  aankomende periode:  
 

Vrij Eerste dag  Laatste dag  

Prinsjesdag  Di. 15-09-‘20  
Studiedag 1  Wo. 16 -09-‘20  
Herfstvakantie  Ma.12-10-'20  Vr. 23-10-'20   

Belangrijk is dat alle ouders de schoolapp gebruiken. 
Als u dit nog niet heeft gedaan, doe dit dan alsnog. U 
heeft op zondag 30 augustus hier een mail over 
gehad.  
 
U kunt met Social Schools  onder andere : 

- Uw kind ziek of beter melden  
- Andere afwezigheid van  uw kind doorgeven 

aan school  
- Verlofaanvragen indienen  
- Een bericht sturen naar de leerkracht van uw 

kind 
- Een afspraak inplannen voor de 

rapportgesprekken op school  
- De schoolagenda met de activiteiten inzien  

Herfstvakantie  Ma.12-10-'20  Vr. 23-10-'20  
Studiedag 2  Ma.16-11-'20   

Wintervakantie  Ma. 21 -12-‘20 Vr. 01-01-‘21 
Voorjaarsvakantie  Ma. 22 -02-‘21 Vr. 26-02-‘21 

 
Extra vrije dagen alleen voor de groepen 1 en 2 : 
 

Wo. 27-01-‘21 
Do. 28-01-‘21 
Vr. 29-01 -‘21 

 
Geplande activiteiten  aankomende periode:  

 

Activiteit  Schooldag  
Ied ul Adhaviering   04-09-‘20 
Informatiebijeenkomst en 22-09-‘20 - De schoolagenda met de activiteiten inzien  

- Aangeven of de school beeldmateriaal van uw 
kind mag gebruiken  

 

 
 
Mocht u er niet uit komen of heeft u de koppelcode 
niet meer van uw kind(eren) , neem t u dan contact op 
met de administratie van de school.  

Informatiebijeenkomst en 
tafeltjesmiddag 1  

22-09-‘20 
05-10-‘20 t/m  
08-10-‘20 

Kinderboekenweek   30-09-‘20 t/m  
11-10-‘20 

Milaad un nabie   30-10-‘20 
Nationaal schoolontbijt  06-11-‘20 
Nationale Voorleesdagen  20-01-’20 t/m  

30-01-‘21 
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