
 
                                                     Den Haag, 31 mei 2019 

 

 

Vanuit de directie 
De ramadan zit er weer bijna op. Wat is het toch 
weer een mooie, gezegende maand. Wij zijn Allah 
dankbaar dat wij deze maand hebben mogen 
meemaken. We gaan nog de laatste dagen van de 
ramadan genieten en daarna lekker het ‘ied-ul-
fitrfeest vieren met vrienden, familie en 
kennissen inshaAllah. Moge Allah al onze goede 
daden van deze maand accepteren in Zijn hof en 
ons het gehele jaar door bezig laten zijn met het 
verrichten van goede daden.  

Indeling juffen en meesters volgend schooljaar 
De indeling van de juffen en meesters voor 
volgend schooljaar is bekend. Dit is wel onder 
voorbehoud.  

Groep 1A Khadija 

Groep 1B Hayat 

Groep 2A Aliema 

Groep 2B Ilham/Hawa 

Groep 3A Farhana 

Groep 3B Sherida 

Groep 4A Ingemar 

Groep 4B Abida 

Groep 5A Saloua 

Groep 5B Rachida 

Groep 6 Naazra 

Groep 7 Roland 

Groep 8 Wafae 

Laatste oproep: Houd de parkeerplaatsen van de 
schoolbussen vrij! 
Het gebeurt nog regelmatig dat ouders hun auto 
op één van de parkeerplaatsen van de 
schoolbussen zetten. Hierdoor moeten de 
schoolbussen uitwijken naar andere plekken en 
ontstaan er onveilige situaties voor onze 
kinderen. De parkeerplaatsen zijn beschikbaar 
gesteld door de gemeente om de veiligheid rond 
de school te bevorderen.  
 
Een aantal ouders heeft geklaagd over de 
veiligheid van de kinderen die met de schoolbus 
worden vervoerd. We gaan daarom strenger 
optreden. Dit is in belang van onze kinderen. We 
gaan de plekken vrij houden en ouders die hun 
auto toch parkeren op de parkeerplaatsen van de 
schoolbussen wegsturen. Als dat ook niet werkt, 
zijn we genoodzaakt om de politie in te 
schakelen. We doen dit omwille van de veiligheid 
van uw en onze kinderen. Wij rekenen op uw 
medewerking en uw begrip.  

Uitstroom groep 8  
Zoals ieder jaar gaan ook dit jaar de leerlingen 
van groep 8 ons verlaten.  Ook voor hen was dit 
een mooi jaar.  Ze hebben het ontzettend goed 
gedaan!  De Cito-scores waren heel mooi en de 
adviezen waren voornamelijk conform de Cito-
scores, mashaAllah. We hebben en gemiddelde 
score van 537,3 behaald. We scoren mashaAllah 
weer ruim boven het landelijk gemiddelde. Dat is 
dit jaar 535,7. MashaAllah! 
 
De leerlingen hebben een mooie prestatie 
neergezet. Ze hebben alles gegeven en hebben 
allemaal een persoonlijke groei gemaakt, 
elhamdoeliellah! Wij zijn trots op onze kanjers en 



wensen ze heel veel succes in hun verdere 
loopbaan. Moge Allah subhanahu wa ta’ala ze 
doen slagen op de wereld en ook voor in het 
hiernamaals. 

 

 

 

 
Afsluiting ramadan 
Het is al weer de laatste vrijdag van de ramadan. 
We hebben in de ramadan weer allerlei leuke 
activiteiten gedaan met de kinderen. De ouders 
en de ouderraad hebben daarbij goed 
meegeholpen. Moge Allah een ieder belonen die 
op welke manier dan ook heeft meegeholpen. 
We hebben op 24 mei met de kinderen en ouders 
van de groepen 7 en 8 en het personeel 
gezamenlijk een iftar gedaan op school, met de 
kinderen van de groepen 1 tot en met 6 hebben 
we op 22 mei de moskee el Islam in de buurt  
bezocht, de school is mooi versierd en tijdens de 
godsdienstlessen is er uiteraard voldoende 
aandacht besteed aan de ramadan. We hebben in 
de laatste week de kinderen laten bepalen welke 
groep het mooiste is versierd.  
 
 

De winnaars zijn geworden: 
Bovenbouw: Groep 8 
Onderbouw: Groep 2B 
 
De kinderen mogen samen met de eigen juf een 
dagje uit. We zullen hiervan verslag maken in een 
volgende nieuwsbrief inshaAllah. 
 
Ook is er in de ramadan geld opgehaald voor een 
goed doel. Er is door de kinderen (en ouders 
natuurlijk) 670,50 euro opgehaald. Dit gaat 
samen met het geld dat we voor de bazaar gaan 
ophalen naar het MATW Project.  

Wat is het MATW Project? 
Muslims Around The World Project (MATW) was 
established in 2015 by the late Ali Banat during 
his battle with cancer. His mission was to provide 
aid and relief to poverty-stricken communities 
worldwide through MATW. Our first project 
aimed at supporting orphans and widows in 
Togo, Africa. Today, MATW maintains its mission 
providing much needed aid around the world. 

 

 
 

Kangoeroewedstrijd 
Vorige week donderdag was het dan zo ver: de 
uitslag van de Kangoeroewedstrijd werd bekend 
gemaakt. De kinderen hebben er met gezonde 
spanning naar uitgekeken. Er was in elke 
categorie een top 3; Wizkid (groep 6) en 
Wizsmart (groepen 7 en 8).  
 

 
 
Bij de Wizkid gingen de prijzen naar: 

1. Aleyna uit groep 6A met 70 punten 
2. Abdullah en Sultan uit groep 6B met 61 

punten 
3. Abdulazeez uit groep 6B met 59 punten 

 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

Ramadanvakantie Ma. 03-06 Vr. 07-06 

2e Pinksterdag Ma. 10-06  

Zomervakantie Ma. 22-07 Vr. 30-08 

Activiteit Schooldag 

Sportdag bovenbouw Maandag 24-06 

Sportdag onderbouw Dinsdag 25-06 

Schoolreis Woensdag 03-07 

Studiedagen 

Studiedag 6 Dinsdag 11-06 2019 

Alléén de onderbouw vrij: 
Donderdag 04-07-‘19 Vrijdag 05-07-‘19 



Bij de Wizsmart gingen de prijzen naar: 
1. Sughra uit groep 7 met 97 punten 
2. Abdellah uit groep 8 met 78 punten 
3. Alisha uit groep 8 met 72 punten 

 
Er was ook een prijs voor de klas met de hoogste 
gemiddelde score. Deze ging naar groep 8! 
Verder hebben alle deelnemers een mini-cube als 
presentje gekregen voor hun deelname. Op naar 
volgend jaar inshaAllah! 
 
Juf Rachida Talhaoui 
Rekencoördinator 2018-2019 
 
Project in groep 8 
Van 7 tot en met 21 mei kwam juf Carolien 3 
dinsdagen en 3 donderdagen een project 
uitvoeren in groep 8. Bij dit educatieve 
kunstproject werden twee scholen met elkaar 
verbonden; de Al-Qoebaschool en de Montessori 
Waalsdorp. 
 
De groepen 8 van deze scholen hebben elkaar 
gedurende deze periode beter leren kennen in 
het kader van burgerschap. Zij deden dit door 
elkaar brieven te schrijven en informatie te 
verzamelen over elkaar. De leerlingen van beide 
klassen hebben elkaar geportretteerd  door 
middel van een kijkdoos.  
 
Tijdens de lessen werd de nieuwsgierigheid van 
de leerlingen geprikkeld en leerden de twee 
klassen steeds meer over elkaar. De kinderen 
leerden op deze manier dat ondanks de sociale 
en culturele verschillen, zij toch veel gemeen 
hebben met elkaar.  
 
Dit project wordt uiteindelijk gepresenteerd 
tijdens een ontmoeting van beide scholen waarbij 
de leerlingen hun eindwerk tentoonstellen. 
Hiervoor is de locatie nog onbekend, maar voor 
dit event zijn de ouders van groep 8 van harte 
welkom.  
 
In de volgende nieuwsbrief zult u hier foto’s van 
zien, in shaa Allah.  
 
De Voedselbank 
De afgelopen periode hebben wij met heel de 
school flink wat levensmiddelen mogen 

inzamelen voor de Voedselbank Haaglanden. Elke 
groep had een eigen krat in de klas om het 
voedsel in te verzamelen.  Dit project leefde Al 
Hamdolilah heel erg bij onze kinderen, ouders en 
uiteraard de leerkrachten! We hebben dan ook 
dankzij uw hulp vele kratten mogen vullen. 
Meerdere groepen hadden niet voldoende aan 
één krat en gebruikten zelfs tassen en dozen om 
het voedsel te verzamelen. Dinsdag 28 mei zijn 
de kratten overhandigd aan Voedselbank 
Haaglanden. De kinderen van groep 8 hebben 
hierbij geholpen. Wij zijn trots op de ouders en 
kinderen. Moge Allah swt het van een ieder die 
gedoneerd heeft accepteren en In Sha Allah 
zullen wij hiermee vele behoeftigen blij maken! 
 
 

                                     Bedankt voor 

                                     uw bijdrage! 

 
 

 

Nieuws uit 4B 
Geschreven door: Jaouad en Bashir  
 
Moskeebezoek 
Wij zijn in de ramadan naar moskee Islam 
geweest. Daar hebben we veel geleerd en veel 
plezier gehad.  
 
Wij kregen een rondleiding van Juf Bochra en juf 
Naima. We zagen waar de imaan preekt, dat 
noem je minbar. De bibliotheek was ook erg 
groot en mooi. Daar kregen we een beetje musk, 
dat was erg lekker. We mochten langs bij een 
groep vrouwen die de Koran aan het reciteren 
was.  
 
De moskee is heel  
groot masha Allah.  
De vrouwen bidden  
op de derde verdieping  
en de mannen op de  
eerste en tweede


