
 
                                                Den Haag, 4 november 2019 

 

 
 
Groep 1C  
Vanaf 2 december as. starten we weer inshaAllah met 
groep 1C. De groepen 1A en 1B zitten al aardig. De 
voorbereidingen voor groep 1C zijn al gaande. 
 
Staking 6 november 
Zoals reeds per mail naar u is gecommuniceerd, is er 6 
november aanstaande een landelijke staking 
aangekondigd voor personeel in het basis- en 
voortgezet onderwijs. Alle kinderen zijn daarom vrij 
op woensdag 6 november 2019.  
  
Wij begrijpen echter ook dat het kort dag is voor 
ouders die werken om opvang voor hun kind(eren) te 
regelen. Het is daarom mogelijk om uw kind(eren) 
naar school te brengen. Wij zullen deze kinderen dan 
opvangen tijdens de gebruikelijke schooltijden.  
  
We rekenen op uw begrip en wensen ons personeel 
dat gaat staken veel succes toe. 
 
Identiteit Advies Commissie 
Vorig jaar is de Identiteit Advies Commissie (IAC) van 
de Al-Qoeba opgericht. Alhamdulillah! Het 
belangrijkste doel van de IAC is om advies te geven 
over de identiteit van de school en hoe deze tot uiting 
komt. Bijvoorbeeld bij de feesten die we vieren, het 
uiterlijk van de school en de invulling van de 
godsdienstlessen. De ouders worden 
vertegenwoordigd door dhr. H. Jarmohamed 
(hashimnaushahi@gmail.com) en dhr. M. Breed 
(michaelasyriel@gmail.com). Heeft u als ouder vragen 
of opmerkingen voor de IAC, dan kunt u Hashim of 
Michael bereiken via e-mail.  
 

Binnenkort hopen wij u te informeren over de 
resultaten van de IAC tot nu toe, insha'allah." 
 
Koffieochtenden voor vaders en moeders  
De eerstvolgende koffieochtend is vrijdag 8 
november van 9 tot 10 uur. Er wordt door de 
ouderraad gezorgd voor een lekker kopje soep in sha 
Allah. U komt toch ook?  
 
Milaad un Nabie 
In de week van 11 november starten wij op school 
met het thema ‘leven van het profeet v.z.m.h.’ 
 
Heel het jaar door leren we onze de 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. 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 goede manieren van de geliefde 
Profeet Mohammed sallallahu ‘alayhi wa sallam. 
Moge Allah de Verhevene onze liefde voor Hem, voor 
Zijn geliefde Profeet Mohammed sallallahu ‘alayhi wa 
sallam en voor elkaar doen vergroten.  
 
Het zou leuk zijn als de kinderen hun kleding 
aanpassen door abaya’s, hoofddoeken, jelleba’s, een 
toppie (hoofdbedekking voor jongens) etc. te dragen. 
Iedereen is daar natuurlijk vrij in. We sluiten deze 
week af met een Quran wedstrijd. U bent op 15 
november van harte welkom.  
 
Programma: 
Onderbouw 1 t/m 4  8.30 uur – 10.00 uur 
Bovenbouw 5 t/m 8  10.00 uur – 11:45 uur 



Welkom juf Asma 
Juf Asma begint 4 november bij ons in sha Allah. Ze zal 
2 dagen in de week werken bij ons. Op de maandagen 
staat ze voor groep 5B en op de donderdagen staat ze 
voor groep 4B. Juf Asma heeft veel ervaring met de 
midden- en bovenbouw. Wij heten juf Asma van harte 
welkom op onze school en zijn blij dat ze het team 
komt versterken. Moge Allah alle juffen en meesters 
belonen voor het goede werk wat ze verrichten. 
Ameen. 
 

 

Vrije dagen aankomende periode: 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

Wintervakantie Ma. 23-12 Vr. 03-01 
Voorjaarsvakantie Ma. 24-02 Vr. 28-02 
 

Geplande activiteiten aankomende periode: 
 

Activiteit Schooldag 
1e Ontruimingsoefening 05-11 
Nationaal Schoolontbijt 08-11 
Milaad un nabie 15-11 
 

Extra vrije dagen alleen voor de groepen 1 en 2: 
* Wo. 29-01-‘20 
* Do. 30-01-‘20 *  
* Vr. 31-01-‘20  
 
 

Studiedagen aankomende periode 
 

Studiedag 3 Maandag 02-03 2020 
 

 
 

Nationaal Schoolontbijt 
Ook dit jaar doet de Al-Qoebaschool mee aan het 
Nationaal Schoolontbijt. Dat betekent dat u op vrijdag 
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 de Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een 
gezonde start van de dag.  
 
Wij wensen de kinderen alvast een smakelijke 
ochtend toe. 
 
Sportdag 
Op 7 oktober hebben de groepen 4 t/m 8 sportdag 
gehad. Zij hebben allemaal verschillende onderdelen 
en activiteiten gespeeld met en tegen elkaar. De 
leerlingen hebben erg veel plezier gehad  en het was 
een geslaagde dag alhamdulliah. De sportcommissie 
wilt de begeleiders en ouders bedanken voor jullie 
inzet en het begeleiden van de leerlingen. Zonder 
jullie was het nooit zo een geslaagde dag geweest.  

De sportdag voor de groepen 1 t/m 3 is wegens slecht 
weer niet doorgegaan. We gaan de sportdag naar het 
einde van het schooljaar verplaatsen in sha Allah, 
zodat de kans op mooi weer groter is. 

 

 

Salaam alaikoum ouders en team van de Al-Qoeba, 
De MR is in september weer van start gegaan. De 
ouder- en teamgeleding vergadert iedere maand over 
zaken die op school spelen en denkt mee over 
beleidsstukken en zaken vanuit de directie, het team 
en de ouders.  
 
De MR is vernieuwd en heeft er twee nieuwe ouders 
bij en 1 nieuwe leerkracht. 
 
De ouder geleding bestaat nu uit de heer S. El Touny, 
de heer K. Meftah en de heer A. Ross 
 
De teamgeleding bestaat uit juf Khadija, juf Derya en 
juf Zeynep. 
 
Op de Al-Qoeba site kunt u informatie vinden over de 
MR. 
 



 
 
Groep 1A 
Groep 1A heeft een goede start gemaakt dit 
schooljaar. De kinderen hebben het naar hun zin in de 
groep en er wordt intens gespeeld en gewerkt. 
We hebben het thema WELKOM en VERKEER achter 
de rug en gaan nu van alles meemaken en beleven 
over de HERFST. 
 
Met het thema WELKOM hebben de kinderen de klas 
en de juf leren kennen en met het thema VERKEER 
zijn er een aantal leuke uitjes geweest, o.a. naar het 
politiebureau en met de tram naar het strand. Ook is 
er met dierendag een KONIJN in de klas geweest en 
heeft een nachtje in groep 1 A en in groep 1B 
gelogeerd. 
 

 
 
De kinderboekenweek 
De kinderboekenweek is voorbij. Het thema was REIS 
MEE! De kleuters hebben rond boeken veel gezien, 
beleefd en gehoord. De juffen hebben toneel 
gespeeld en poppenkast en er zijn natuurlijk veel 
verhalen (voor) gelezen. Er was ook een 
voorleescircuit waarbij de ouders mee mochten met 
hun kind (eren) langs de verschillende groepen waar 
een leuk of spannend verhaal werd voorgelezen. 
Daarna was er een workshop voor ouders over het 
belang van voorlezen. 
 
 
 
 
 

 
 
In de groepen 1 en 2 gaat er na de herfstvakantie ook 
een voorleeswedstrijd van start: DE LEESMETER. Alles 
ouders die thuis gaan voorlezen mogen voor elke 
voorgelezen blz. een centimeter afkruisen op de 
leesmeter. Als de LEESMETER vol is mag het kind met 
het meetlint een cadeautje ophalen op school. 
 

 
Groep 5A 
Techniekles 
De technieklessen kregen wij van twee meesters. De 
lessen waren leuk, leerzaam en gezellig. Wij  hebben 
een bibberbotje gemaakt dat werkt op een batterij. 
De laatste les mochten we met een ijzerdraad zelf iets 
bedenken. Ik heb een smiley gemaakt en dat vond ik 
grappig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwemles 
Elke maandag gaan wij met juf Zakia naar het 
schoolzwemmen in zwembad De Houtzagerij. De 
meeste kinderen oefenen voor een A-diploma. We 
leren allerlei dingen zoals: door een gat zwemmen, 
watertrappelen, borstcrawl, rugslag, enz. Je moet ook 
met kleren zwemmen als je de B opdrachten 
beheerst.  


