
 
                                               Den Haag, 6 november 2020 

 
Social Schools 
Alle ouders en leerkrachten werken inmiddels met 

 
 
We zijn nu ruim 2 maanden in het nieuwe schooljaar 
en het gaat goed, alhamdoeliellah. We doen met zijn 
allen erg ons best om, ondanks de bijzondere tijd 
waar we in leven, er het beste van te maken.  Corona 
komt steeds dichterbij. Iedereen heeft wel in zijn of 
haar familie en/of kennissenkring mensen die de 
ziekte hebben opgelopen. Ook op school hebben de 
directeur en twee medewerkers de ziekte gehad. Eén 
medeweker is nog ziek thuis. De anderen zijn allemaal 
genezen. Alhamdoeliellah. Ook van ouders zijn er wat 
meldingen binnen gekomen. Gelukkig hebben we er 
voor kunnen zorgen dat de ziekte niet heeft geleid tot 

Alle ouders en leerkrachten werken inmiddels met 
Social Schools. We merken dat de communicatie 
tussen ouders en de leerkracht nu makkelijker 
verloopt. Alhamdoeliellah! 
 
 
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 voor kunnen zorgen dat de ziekte niet heeft geleid tot 

besmettingen tussen collega’s of leerlingen, waardoor 
we het onderwijs gewoon door hebben kunnen 
geven. We zijn Allah daar dankbaar voor. Moge Allah 
alle zieken doen genezen en ons beschermen tegen 
het coronavirus, ameen.  

 
 
Welkom juf Btissame en juf Zahra 
Per 1 november jl. zijn juf Btissame en juf Zahra 
begonnen op de Al-Qoeba. Wij heten beide nieuwe 
collega’s van harte welkom en zijn erg blij dat ze ons 

- De schoolagenda met de activiteiten inzien 
- Aangeven of de school beeldmateriaal van uw 

kind mag gebruiken 
 

 
 
Mocht u er niet uitkomen of heeft u nog vragen, 
neemt u dan contact op met de administratie van de 
school. 
 

 
 

collega’s van harte welkom en zijn erg blij dat ze ons 
team komen versterken.  
 
Start groep 1C 
2 november jl. is groep 1C gestart. Maandag staat juf 
Zahra voor de groep en dinsdag tot en met vrijdag 
staat juf Btissame voor de groep.  
 
 
 

 
Milaad un Nabie 
In de week van 26 oktober hadden we op school het 
thema ‘leven van de profeet v.z.m.h.’ Heel het jaar 
door leren we onze kinderen om Allah de Verhevene 
en Zijn geliefde Profeet Mohammed sallallahu ‘alayhi 
wa sallam lief te hebben. Daarvoor is het belangrijk 
om de kinderen veel te vertellen over Allah de 
Verhevene en Zijn geliefde Profeet sallallahu ‘alayhi 
wa sallam.  
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Met  Milaad un Nabie  besteden we hier extra 
aandacht  aan. Hierdoor gaan we nog meer van Allah 
en Zijn  geliefde Profeet houden in sha Allah. Wij doen  
bijvoorbeeld extra recitaties uit de heilige Qur’an, we  
dragen lofzangen voor en vertellen over het mooie  
karakter en over de g oede manieren van de geliefde  
Profeet Mohammed sallallahu ‘alayhi wa sallam.  
 
Ter afsluiting van het thema hadden we vrijda g 30 
oktober de herdenking van M ilaad un Nabie in de 
gymzaal. Van elke groep hebben meerdere kinderen 
opgetreden. Er waren ma sha  Allah mooie recitaties, 
er zijn lofzangen voorgedragen en mooie smeekbedes 

 

Thema herfst in groep 1b!  

De afgelopen weken zijn we erg druk geweest met het 
thema Herfst.  

er zijn lofzangen voorgedragen en mooie smeekbedes 
gepresenteerd. Ook was er een quiz waarbij de 
kinderen vragen moesten beantwoorden die 
betrekking hadden op het thema ‘profeten’. Wij zijn 
trots op onze kinderen. Ze hebben het all emaal heel 
mooi gedaan.  
 
Moge Allah de Verhevene onze liefde voor Hem, voor  
Zijn geliefde Profeet Mohammed sallallahu ‘alayhi wa  
sallam en voor elkaar doen vergroten.  
 

 

 

 

Zo hebben we een herfstwandeling gemaakt, samen 
zijn we opzoek gegaan naar bladeren van 
verschillende kleuren en gr ootte.  

 

Vrije dagen  aankomende periode:  
 

Vrij Eerste dag  Laatste dag  

Studiedag 2  Ma.16 -11-'20  

Wintervakantie  Ma. 21 -12-‘20 Vr. 01 -01-‘21 
Voorjaarsvakantie  Ma. 22 -02-‘21 Vr. 26 -02-‘21 
Goede vrijdag  Vr. 02 -04-‘21  
2e Paasdag  Ma. 05 -04-‘21  
Koningsdag  Di. 27 -04-‘21  
Mei - en 
ramadanvakantie  

Ma. 03 -05-’21 Vr. 14 -05-‘21 

 
Extra vrije dagen alleen voor de groepen 1 en 2 : 

Wo. 27 -01-‘21 
 

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

 
Geplande activiteiten  aankomende periode:  

 

Activiteit  Schooldag  
Nationaal schoolontbijt  06-11-‘20  
1e ontruimingsoefening  30-11-‘20 
Nationale Voorleesdagen  20-01-’20 t/m  

30-01-‘21  
 

Na de he rfstwandeling hebben de kinderen leuk 
gespeeld in het Vennepark.   
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De klas is ook helemaal in de 
sfeer van het thema, zo hebben 
de kinderen zelf bladeren 
ingekleurd met wasco.  

 

 

Zo werken we aan de doelen die we willen behalen 
voor het thema herfst.  

De doelen zijn te zien op het doelenbord.  

 

 

  

Groep 1b wenst jullie een mooie herfst  toe! 
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