
 
                                                     Den Haag, 5 oktober 2018 

 

 
Spelinloop 
In de groepen 1 t/m 3 is er spelinloop. Ouders zijn dan 
in de ochtend van harte welkom om met hun kind 
mee te komen spelen tot 9.00 uur. Dit versterkt de 
band met uw kind en stimuleert uw kind om zich 
verder te ontwikkelen. De groepen 1 hebben elke dag 
spelinloop, de groepen 2 hebben elke dinsdag en 
woensdag spelinloop, groep 3A heeft elke dinsdag 
spelinloop en groep 3B heeft elke vrijdag spelinloop. 
Komt u ook? 

Niet storen tijdens de lessen 
Sommige ouders willen tijdens de lessen naar de juf 
of meester in de groep om iets door te geven. Dit kan 
niet. Hierdoor worden de lessen verstoord. Als u iets 
wilt doorgeven aan een leerkracht, dan kan dat na de 
lestijden, dus maandag tot en met donderdag na 
15.00 uur en vrijdag na 11.45 uur. Tussen 08.30 uur 
en 15.00 uur kunt u de juf of de meester dus niet 
spreken. Er moet les gegeven worden. Als u toch iets 
moet doorgeven, dan kunt u dat bij de administratie 
doen. Zij zullen dat dan na de lestijd doorgeven en bij 
spoedgevallen tijdens de lessen het doorgeven aan de 
juf of meester. Wij doen er als school alles aan om het 
maximale uit de kinderen te halen. Daarvoor is het 
belangrijk dat er een goed leerklimaat is. Wij rekenen 
op jullie begrip hiervoor. 

Na de herfstvakantie groep 4 op het plein van de 
bovenbouw 
De groepen 4A en 4B zullen na de herfstvakantie 
voortaan in de ochtend meedoen met de dagopening 
van de bovenbouw en in de middag de school 
verlaten via de uitgang van de bovenbouw. We doen 
dit omdat het erg druk is geworden op het plein van 
de onderbouw. Er zijn op het plein van de onderbouw 
in de ochtend en in de middag veel ouders en 
kinderen. Op deze manier willen we er voor zorgen 

dat het op het plein van de onderbouw minder druk 
wordt inshaAllah. 

Kinderen zijn buiten de schooltijden uw 
verantwoordelijkheid 
We merken dat er veel incidenten voor en na 
schooltijd plaatsvinden op het plein. Dit zijn vaak 
kinderen die niet met de schoolbussen meegaan. Wij 
willen u daarom erop wijzen dat de kinderen die niet 
met de schoolbussen meegaan en niet worden 
opgevangen door de naschoolse opvang buiten de 
schooltijden uw verantwoordelijkheid zijn. Ze kunnen 
vanaf 8.15 uur op het plein terecht. Vanaf 8.25 uur is 
er voor hun toezicht van de leerkrachten. De kinderen 
dienen meteen na schooltijd te worden opgehaald. De 
buskinderen zijn er vaak wat eerder en blijven na 
schooltijd wat langer. Om er voor te zorgen dat we 
goed toezicht op de buskinderen kunnen houden, 
zullen we na de herfstvakantie andere kinderen niet 
voor 8.15 uur op het plein toelaten en om 15.00 uur 
er op toezien dat alle kinderen die niet met de 
schoolbus meegaan het schoolplein meteen verlaten. 
Wij rekenen hierbij op uw begrip.  

Houd rekening met elkaar en met de buurt 
Het gaat heel goed met de Al-Qoebaschool. 
Alhamdoeliellah. Het is daardoor veel drukker 
geworden op school. Dat betekent dat er meer ouders 
en kinderen op het plein zijn. Zoals u heeft kunnen 
lezen doen we er alles aan om weer meer rust op 
school te krijgen. Groep 4 start en eindigt na de 
herfstvakantie voortaan op het hoofdplein en de 
kinderen mogen voortaan niet meer blijven ‘hangen’ 
op school. Dit doen we omdat voor en na schooltijd 
de drukte op school is toegenomen. Hierdoor komt er 
ook rust op school buiten de schooltijden. Wij vragen 
aan ouders om begrip te hebben voor deze situatie en 
mee te helpen om het voor elkaar en voor de buurt 
leuk te houden. Parkeer uw auto niet dubbel en blijf 
zeker niet op de weg staan, maak geen gebruik van de 
parkeerplaatsen van de mensen uit de buurt en als er 



zich iets voorvalt, heb dan begrip voor elkaar. De 
islam leert ons om begrip voor elkaar te hebben. Wij 
moeten het goede voorbeeld geven aan de buurt en 
aan onze kinderen. 
 
Aanmeldstop nieuwe leerlingen 
Zoals u weet zijn we de afgelopen periode hard 
gegroeid. We hebben nu 240 leerlingen. Tot het eind 
van het schooljaar zullen dat er inshaAllah 280 
leerlingen zijn. Alhamdoeliellah. De groepen zitten 
inmiddels aardig vol. We moeten er ook voor zorgen 
dat alle nieuwe leerlingen hun draai vinden op school 
en dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze 
nodig hebben. Daarom is er nu een aanmeldstop 
ingesteld voor alle groepen. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen, kunnen we nog kinderen plaatsen. Als u 
kinderen heeft, die nog geen 4 zijn en nog niet zijn 
aangemeld, doe dit dan snel. Voor dit schooljaar is er 
geen plek meer in groep 1. Voor volgend schooljaar 
zijn er nog een paar plekken. Als u kinderen op school 
heeft, heeft u voorrang. Maar als u te laat bent met 
aanmelden, kunnen we uw kind helaas niet plaatsen. 
Wees er daarom op tijd bij en schrijf uw kinderen op 
tijd in.  
 
De directiekamer verhuist naar de 1e verdieping 
Door de enorme groei van leerlingen en de vele 
aanmeldingen voor naschoolse opvang is de directeur 
genoodzaakt om te verhuizen naar de 1e verdieping. 
Het lokaal waar de directeur nu zit, zal gebruikt 
worden door Rania’s Kinderopvang voor de 
naschoolse opvang. Ze hebben inmiddels al meer dan 
20 aanmeldingen binnen. MashaAllah. De verhuizing 
zal in de maand oktober plaatsvinden inshaAllah 
zodat uiterlijk 1 november Rania’s kan uitbreiden. 
 
Koffieochtenden voor vaders en moeders 
We starten binnenkort weer 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. De 
koffieochtenden vinden plaats op vrijdagen van 9 tot 
10 uur. Noteer de volgende data in uw agenda voor 
dit jaar: 12 oktober, 2 november, 16 november en 14 
december. 
 
Contactpersonen busvervoer 
Het busvervoer van onze leerlingen gebeurt door een 
aparte stichting. Deze stichting is geen onderdeel van 
school en heeft geen winstoogmerk. Als u vragen 
heeft over het busvervoer, dan kunt u terecht bij hadji 
A. Walidin (bestuurslid Stichting Iqra) of bij Farzana. 

Zij zitten in het gebouw links naast de lift. U kunt ook 
de administratie bellen en aangeven dat u voor 
busvervoer belt. 

 

Vrije dagen 
Aankomende periode: 

 
Vrij Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie Ma. 15-10 Vr. 26-10 
Wintervakantie Ma. 24-12 Vr. 04-01 

 
Vanaf 2 november is uw kind op vrijdag op 11.45 uur uit! 

(de wintertijd gaat 28 oktober as. inshaAllah in) 
 

Geplande activiteiten 
Aankomende periode: 

 
Activiteit Schooldag 

Kinderboekenweek 03-10 t/m 14-10  

Boekenmarkt 12-10 

Tafeltjesmiddag 1 29-10 t/m 1-11 

Nationaal Schoolontbijt 08-11-2018 

Milaad un nabie 23-11-2018 

 

 
 

Tafeltjesmiddag 1 
Na de herfstvakantie beginnen wij met de eerste 
tafeltjesmiddag. Op deze middag krijgt u meer 
informatie van de leerkracht over de inhoud van de 
groep waar uw kind zit. U zult snel een uitnodiging 
ontvangen. 

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 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. 

Kinderboekenweek 2018 
Vriendschap. Dat is het thema van de 
Kinderboekenweek, die dit jaar plaatsvindt van 
woensdag 3 tot en met zondag 14 oktober. Het motto 
bij het thema Vriendschap is ‘Kom erbij!’ 

Natuurlijk doen wij mee. Tijdens het tien dagen 
durende evenement zijn er in het hele land allerlei 
activiteiten rond het kinderboek. Op grote schaal 
haken bibliotheken, het onderwijs, boekhandels en 
culturele centra hierop in. Het jaarlijks wisselende 
thema van de Kinderboekenweek dient als leidraad bij 
de organisatie van de vele activiteiten. 
 
Boekenmarkt 
Net als vorig jaar wordt er een boekenmarkt 
georganiseerd. Dit jaar zal deze plaatsvinden op 
vrijdag 12 oktober. Heeft u thuis (kinder)boeken die 
niet meer gelezen worden? Of wilt u voor een zacht 
prijsje ‘nieuwe’ kinderboeken aanschaffen? We zien u 
graag op de boekenmarkt.  

Milaad un Nabi 
Op 23 november zullen we inshaAllah in het kader van 
Milaad un Nabi een Quraan-competitie houden.  

De competitie is ingedeeld in twee groepen, namelijk 
de onder- en de bovenbouw. De groepen 1 tot en met 
groepen 4 zullen tegen elkaar strijden en groep 5 tot 
en met groep 8 strijden tegen elkaar. Ook zal er een 
jury aanwezig zijn die de kinderen beoordeelt op de 
uitspraak en regels die gelden bij het reciteren van de 
Quraan.  

Uiteraard zullen er ook leuke prijzen zijn voor de 1ste, 
2de en 3de plaats. 

 

 

 

 

 

 

Hulpouders gezocht! 
Zoals op de informatieavond al is toegelicht, worden 
er hulpouders gevraagd. Wilt u een steentje bijdragen 

aan een van de vele 
activiteiten op school? 
Laat het de OR weten door 
een e-mail te sturen naar 
or@alqoeba.nl.  

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 1A 
Groep 1A werkt over het 
thema ‘eten en drinken’. 
In de klas is er een 
pizzeria, een bakker en 
een marktkraam te 
vinden. En in de 
poppenhoek wordt 
iedere dag lekker 
gekookt en de tafel 
gedekt. 

De kinderen ook zijn naar 
de markt geweest om groente en fruit te kopen.  
De kinderen hebben in de klas de groente in stukjes 
gesneden en daar hebben ze soep van gemaakt. Van 
die soep is goed gegeten. De meeste kinderen vonden 



het heerlijk! Van de gekochte sinaasappels mocht 
iedere leerling zelf een sapje persen.  

Door veel te doen en te beleven, groeit de 
woordenschat van de kinderen en hun kennis van 
begrippen. Ook oefenen zij door actief bezig te zijn 
met het thema allerlei (motorische, sociale en 
cognitieve) vaardigheden. 

Nieuws uit groep 3B 
De kinderen uit groep 3B hebben een goede start 
gemaakt dit schooljaar. Van kleuteren in groep 2, naar 
het leren aan een tafeltje in groep 3, de kinderen 
moesten hier erg aan wennen. Maar wat kunnen ze al 
trots zijn op zichzelf. Want we hebben al 8 letters 
geleerd in het eerste hoofdstuk (kern 1), met deze 
letters kunnen ze al eindeloos woorden maken, 
schrijven en lezen! Thuis hebben de ouders dit vast al 
gemerkt. In de huiswerkmapjes krijgen ze wekelijks 
ook een leesblad mee met woorden die ze in de klas 
hebben aangeboden. De meeste kinderen oefenen 
hier elke dag mee. Want veel oefenen baart kunst…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoop dat wij een leerzaam en gezellig jaar 
tegemoet gaan met elkaar. Vorige week donderdag 
hebben we ook al ons eerste uitstapje gemaakt naar 
de kinderboerderij. Hier kreeg de klas een les “leven 
onder de grond”. Dit vonden de kinderen erg leuk en 
interessant. Om de veiligheid te waarborgen, zal ik bij 
elke activiteit vragen naar hulp van de ouders. Ik hoop 
op jullie begrip en medewerking hiervoor.  

 
Ik wil de mama van Safwan uit groep 3B ook hartelijk 
danken dat zij tijd vrij heeft gemaakt en met ons is 
mee gegaan. 

Nieuws uit groep 6A 
De kinderen van groep 6A zijn heel enthousiast en 
werken keihard. Ze hebben er zin in en leren allemaal 
nieuwe dingen. Behalve vakken als rekenen, taal en  
spelling, krijgen ze ook les in het technisch lezen uit 
de methode Station Zuid. Dit is nieuw voor ze. De 
kinderen leren door middel van deze methode hun 
leesvaardigheid te verbeteren. Ook wordt er elke dag 
gebeden op school. De kinderen van groep 6A hebben 
tot nu toe goed hun best gedaan en kijken uit naar 
wat ze allemaal nog meer gaan leren.  En de juf….. zij 
is  super trots op haar leerlingen! 


