
 
                                                Den Haag, 6 december 2019 

 

 
 
Bezoek Onderwijs Inspectie 
Donderdag 21 november jl. kregen we 
onaangekondigd bezoek van de Onderwijs Inspectie. 
Ze doen onderzoek naar in hoeverre (islamitische) 
bassisscholen de democratische waarden van de 
Nederlandse rechtstaat onderschrijven en stimuleren.  
 
Ze hebben verschillende klassen bezocht, de 
godsdienstlessen bijgewoond en gesprekken gevoerd 
met personeel, kinderen van de groepen 6,7 en 8 en 
met de directie.  
 
Het zal u niet verbazen dat ze erg tevreden waren 
over onze school. Uiteraard onderschrijven wij de 
democratische waarden van de rechtstaat en hebben 
we ze kunnen laten zien hoe de islam dit zelfs 
stimuleert en bevordert, ma sha Allah. Ook hebben ze 
ons enkele aanbevelingen gedaan. De belangrijkste 
aanbeveling is om de godsdienstlessen te koppelen 
aan de doelen en niet de methode leidend laten zijn.  
 
We hebben kunnen laten zien dat we met de 
Identiteit Advies Commissie al hiermee bezig zijn. Ze 
vinden dat we een goede sfeer en cultuur op school 
hebben en ze zijn blij met een open en gezonde 
leerhouding die ze hebben gezien bij het personeel, 
de kinderen en de directie. Alhamdoeliellah!   
 
Tussenschoolse opvang 
Dit schooljaar verzorgt Arena Talent de 
tussenschoolse opvang.  De eerste 3 maanden zijn 
over goed verlopen. Er zijn uiteraard verbeterpunten. 
Arena Talent werkt hieraan. De ouders helpen goed 
mee, ma sha Allah. Vanaf deze week zijn de 
activiteiten voor de kinderen gestart, zoals balspellen, 
spelactiviteiten en creativiteitsactiviteiten.  

Afscheid juf Rachida en juf Saloua 
We nemen eind van deze maand afscheid van de 
juffen Rachida en Saloua. Beide juffen hebben de 
afgelopen jaren een mooie bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van de Al-Qoeba. Ze zullen vanaf januari 
ergens anders gaan werken, in sha Allah. Wij wensen 
beide juffen heel veel succes in hun leven en 
bedanken ze voor hun inzet. Moge Allah ze al het 
beste geven van deen en doenya en ze beschermen. 
 
Welkom juf Brigitta 
Juf Brigitta gaat 6 januari bij ons starten in sha Allah. 
Juf Brigitta heeft 25 jaren ervaring in het onderwijs. Ze 
zal groep 5A leiden in sha Allah. Wij heten juf Brigitta 
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 dat 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 
Rapporten groep 3 t/m 8 12-12-2019 

Nationale voorleesdagen 
22-01-2020 t/m  
01-02-2020 

Week van de 
Tafeltjesmiddagen 2 

09-03-2020 t/m  
19-03-2020 

Kangoeroewedstrijd  19-03-2020 
Miraadj un Nabie 27-03-2020 



 
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 

 

 
 

Adzaan op school 
Hayya 'ala salaah, Hayya ‘ala salaah 
Hayya ‘alal falaah, Hayya ‘alal falaah 
Haast u naar het gebed, haast u naar het gebed 
Haast u naar succes, haast u naar succes 
 
Alhamdullilah! Met de wil van Allah subhanahu wa ta 
‘ala zijn we vorige week begonnen met het omroepen 
van de adhaan voor het zohr gebed. Elke maandag tot 
en met donderdag wordt dit gedaan door één van de 
jongens uit groep 8. Dit gebeurt na de grote pauze op 
de begane grond, zodat alle klassen hiervan kunnen 
genieten. 

Maar.. wat moet je nou doen tijdens de adzaan en 
wat moet je zeggen? In shaa Allah zal de komende 
weken hier aandacht aan besteed worden in de 
klassen tijdens de godsdienstlessen. Want er komt 
natuurlijk meer bij kijken dan alleen het stil luisteren.    

Groep 1C  
Vanaf 2 december zijn we gestart met groep 1C. De 
komende periode kunnen er zodoende weer nieuwe 
leerlingen instromen in groep 1. Eind van het 
schooljaar zal ook deze groep vol zitten in sha Allah. 
 

 
 
Groep 1B 
Het thema herfst heeft groep 1B lekker bezig 
gehouden. Zo hebben we samen een herfstwandeling 
gemaakt.  

De kinderen van groep 1B hebben takken, bladeren 
en andere dingen verzameld die te maken hebben 
met het thema herfst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na onze herfstwandeling hebben we alle bladeren en 
takken een mooi plekje gegeven in de klas. Thema 
HERFST hebben we nu afgerond en we gaan nu aan de 
slag met thema MENSEN.   
 
Ook hebben we de afgelopen maand heerlijk gesmuld 
in de klas. We hebben samen ontbeten op school. 

Ontbijten is erg belangrijk en daarom was er die dag 
extra aandacht hiervoor. Heerlijk ontbijten in je 
pyama op school. De kinderen hadden erg goed 
gegeten!  

Verder hebben we ook pannenkoeken en appelmoes 
gemaakt op school. Voor de appelmoes hebben de 
leerlingen zelf de appels in stukjes gesneden. De 
pannenkoeken hebben we kunnen maken met behulp 
van drie moeders. De kinderen hebben de 
pannenkoeken versierd met fruit en voor de 
liefhebbers was er ook stroop en poedersuiker.  

We willen alle hulpouders bedanken voor hun 
bijdrage. 

 

 
 

 

 
 


