
 
                                                Den Haag, 13 juli 2020 

 
Communicatie middels de schoolapp. Social Schools 
Vanaf volgend schooljaar verloopt de communicatie 

 
 
Afronden schooljaar 2019-2020 
Het schooljaar zit er al weer bijna op. Vrijdag 17 juli 
as. is de laatste schooldag, in sha Allah. 
Alhamdoeliellah, het was voor ons allemaal geen 
makkelijk jaar. Door de coronamaatregelen moesten 
we roeien met de riemen die we hadden. Ondanks de 
uitzonderlijke situatie, kunnen we terugkijken op een 
geslaagd schooljaar. Alhamdoeliellah. 
 
We hebben de kinderen zo goed mogelijk onderwijs 
gegeven. Alle kinderen hebben zich ontwikkeld. Niet 
veel kinderen hebben een achterstand opgelopen 

Vanaf volgend schooljaar verloopt de communicatie 
zo veel mogelijk via Social Schools. Vergeet niet om 
uw account nog dit jaar te activeren. U heeft hier op 
29 juni jongstleden een mail over gekregen.  
 

 
 
Schoolgids 2020-2021  
De schoolgids is bijna af. Deze zal digitaal uitkomen. 
Eind van de week zal deze op de website worden 
geplaatst in sha Allah. We zijn bezig de website te 
updaten.  
 veel kinderen hebben een achterstand opgelopen 

door de coronamaatregelen. De kinderen die een 
achterstand hebben opgelopen, zullen dit snel inhalen 
in sha Allah. We hebben daarvoor het komend 
schooljaar extra capaciteit beschikbaar gesteld om dat 
te realiseren. Moge Allah ons de kracht en inzet geven 
om dit met zijn allen voor elkaar te krijgen. 
 
Afscheid groep 8 
Vorige week vrijdag heeft de musical van groep 8 
plaatsgevonden. De kinderen van groep 8, hun 
ouders, boers en zussen en het personeel hebben er 
van genoten. Gezien de coronamaatregelen, moesten 
we dit in een aangepaste vorm doen. Desalniettemin 
was het een succes. De komende week gaan de 
kinderen van groep 8 nog allerlei leuke activiteiten 

 
Het nieuwe schooljaar   
Het nieuwe schooljaar start maandag 31 augustus 
2020 inshaAllah.  
 
Eerst gaan de kinderen en het personeel genieten van 
een welverdiende vakantie. Daarna gaan we er 
inshaAllah weer tegenaan. 
 

kinderen van groep 8 nog allerlei leuke activiteiten 
ondernemen. Vrijdag 17 juli gaan we afscheid nemen 
van de kanjers van groep 8. We gaan dan zoals we elk 
jaar doen de kinderen op het schoolplein uitzwaaien. 
Moge Alle onze kinderen laten slagen in doenya en 
aakhira, ameen. 
 

 
 

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.



Afscheid en verwelkomen nieuw personeel  
Juf Ilham  woont erg ver weg en gaat het komend 
schooljaar wat dichter bij haar huis werken. Daarom 
gaat de juf ons verlaten. Juf Hawa gaat ons ook 
verlaten. Ze gaat op een andere school werken. 
Meester Ingemar is verhuisd naar Amsterdam en gaat 
daarom op de As -Soef fah werken.  Juf Naoual was op 
school komen werken om in te vallen in groep 4. Na 
een paar maanden gewerkt te hebben, hebben we 
gezamenlijk geconstateerd dat dit niet een goede 
match is. Ze gaat daarom weer op de school werken 
waar ze hiervoor werkte.  
 

 
 
Salaam alaikoum ouders  
De MR wenst u alvast een fijne vakantie!  
 
De MR is een orgaan van ouders en personeelsleden 
die meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst 
en bij bepaalde besluiten heeft de MR instemmings -of 
adviesrecht. Ook is de MR medeverantwoordelijk voor 
het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt  

We w ensen de juffen en de meester het allerbeste. 
We bedanken hun voor hun inzet en wensen hun het 
allerbeste.  
 
Meester Rachid komt ons team in het nieuwe 
schooljaar versterken. Hij wordt de meester van 
groep 4A. Verder kom en de juffen Dikra en Saliha bij 
ons werken. Juf Dikra komt als intern begeleider voor 
de onderbouw en juf Saliha komt als Remedial 
Teacher op de Al -Qoeba werken.  
 
Tenslotte kunnen we melden dat juf Wafae vanaf het 
nieuwe schooljaar de coördinator bovenbouw en de 
taalcoördinator op de Al -Qoe baschool wordt , in sha 
Allah. Ze zal 4 dagen in de week de juf van groep 8 

het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt 
mede de k waliteit van het onderwijs.  
 
Dit jaar moeten wij helaas afscheid nemen van een 
van onze MR leden Ameen Ross. Een vader van 3 
kinderen hier op school. Zijn zittingsduur zit er op. 
Ameen, we bedanken u voor uw  tijd en inzet ten bate 
van de MR.  
 
Ook zat de zi ttingsduur van de personeelsleden erop, 
maar inmiddels zijn er 2 leden herkozen en we 
kunnen ook een nieuw lid ver welkomen, juffrouw 
Hayat . 
 
De MR is nu dus nog wel op zoek naar een nieuw lid 
en eind juni zijn de voorbereidingen voor de Allah. Ze zal 4 dagen in de week de juf van groep 8 

blijven. Eén dag in de week wordt ze vrij geroosterd 
om invulling te geven aan de coördinatietaken . Ze 
wordt lid van het kernteam  van de Al -Qoebaschool .   
 
We zijn blij dat we weer versterking hebben kunnen 
krijgen voor het team en voor het kernteam. 
Alhamdoeliellah! Moge Allah iedereen het beste 
geven en onze kinderen, ouders en personeel 
zegenen.  
 

en eind juni zijn de voorbereidingen voor de 
verkiezing van een nieuw MR lid al begonnen. U heeft 
via de mail een oproep gekregen om u aan te melden 
als nieuw MR lid.  
 
Snel zult u er meer van horen over het ve rloop van de 
verkiezing en wie i n sha Al lah de versterking van de 
MR (oudergeleding) gaat worden.  
 
Met vriendel ijke groet  
De MR ( mr@alqoeba.nl ) 
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Ied ul Adha   
De zomervakantie is in aantocht en ook dit jaar 
valt weer de Hadj in de zomervakantie. Door de 
coronacrisis is de Hadj dit jaar helaas niet 
mogelijk. Maar wij zullen Eid ul Adha natuurlijk 
niet stilletjes voorbij laten gaan. Na de 
zomervakantie , op vrijdag  4 september , zullen wij 
dit gezamenlijk vieren , in shaa Allah. Wij zullen 

 

Vrije dagen  volgend schooljaar : 
 Eerste dag  Laatste dag  
Prinsjesdag  15-09-2020   
Herfstvakantie  12-10-2020  23-10-2020  
Wintervakantie  21-12-2020  01-01-2021  
Voorjaarsvakantie  22-02-2021  26-02-2021  
Goede vrijdag  02-04-2021   dit gezamenlijk vieren , in shaa Allah. Wij zullen 

deze dag openen in de klassen door middel van 
een recitatie en een dua. Daarna zullen de 
leerlingen leuke dingen in de klassen doen en 
mogen ze weer wat lekkers meenemen om deze 
dag  te vieren.   
 
Met vriendelijke groet,  
De activiteiten commisie   
 
 

Goede vrijdag  02-04-2021   
2e Paasdag  05-04-2021   
Koningsdag  27-04-2021   
Mei- en 
ramadanvakantie  

03-05-2021  14-05-2021  

2e Pinksterdag  24-05-2021   
Zomervakantie  19-07-2021  27-08-2021  
 

De extra vrije dagen voor de groepen 1 en 2 zijn:  
Wo. 27-01-2021 
Do. 28-01-2021 
Vr. 29-01-2021 
Wo. 16-06-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo. 16-06-2021 
Do. 17-06-2021 
Vr. 18-06-2021 

 
De studiedagen voor volgend  schooljaar zijn:  

Studiedag 1  Wo. 16 -09-2020 
Studiedag 2  Ma.16 -11-2020 
Studiedag 3  Do. 01 -04-20 21 
Studiedag 4  Di. 25 -05-2021 

 
 

Geplande activiteiten  na de vakantie : 
 

Ied ul Adhaviering   04-09-2020 
Informatiebijeenkomst  22-09-2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatiebijeenkomst  22-09-2020 
Tafeltjesmiddag 1  05-10-2020  t/m  

08-10- 2020  
Milaad un nabie   30-10-2020 
Nationaal 
schoolontbijt  

06-11-2020 
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