Den Haag, 1 februari 2019

Vanuit de directie
We zijn nu halverwege het schooljaar. Het gaat goed
met de Al-Qoeba, alhamdoeliellah. In de groepen 2
tot en met 8 worden momenteel de M-toetsen
afgenomen. Dit zijn de Cito-toetsen die halverwege
het schooljaar worden afgenomen. De resultaten
worden met u besproken tijdens de
rapportgesprekken die gepland staan. Moge Allah de
school, onze kinderen, hun ouders, de juffen en
meesters en alle andere betrokkenen blijven zegenen
en belonen voor hun moeite en inspanningen.
Staking 15 maart
Zoals velen vanuit het nieuws zullen hebben
vernomen, is er vrijdag 15 maart as. een landelijke
staking aangekondigd in het basis-, middelbaar en
hoger onderwijs.
De staking is voor een eerlijk salaris en minder
werkdruk voor het personeel. Wij begrijpen dit en
geven het personeel de mogelijkheid om te staken.
Alle kinderen zijn daarom vrij op vrijdag 15 maart as.
Het is mogelijk om uw kind(eren) naar school te
brengen. Wij zullen deze kinderen dan opvangen
tijdens de gebruikelijke schooltijden. Deze dag rijden
de schoolbussen niet.
We rekenen op uw begrip en wensen ons personeel
dat gaat staken veel succes toe.
Nieuwe aanmeldprocedure voor groep 1
Kinderen onder de drie jaar mogen niet meer worden
ingeschreven op een basisschool. Alle basisscholen in
Den Haag volgen daarom de nieuwe
aanmeldprocedure van gemeente Den Haag. Dit
houdt in dat de aanmeldingen op de Al-Qoeba van

kinderen die na 1 januari 2016 zijn geboren, niet
geldig zijn. Als dit het geval is dan moet u uw kind,
wanneer het drie jaar is, opnieuw aanmelden. U krijgt
hiervoor een oproep en een formulier van de
gemeente die u moet invullen. Het formulier moet u
vervolgens op de gewenste school inleveren. Het
formulier is overigens ook te vinden op de website
van de gemeente.
De Al-Qoebaschool heeft een leerlingplafond voor
aanmeldingen. Binnen een schooljaar kunnen we
maximaal 50 leerlingen in groep 1 aannemen. Dit
betekent dat er elke periode 12 á 13 leerlingen
kunnen worden aangenomen.
De Al-Qoebaschool hanteert hierbij de volgende
voorrangscriteria voor toewijzing:
1. Kinderen van personeel
2. Kinderen die al een broer en/of zus op de
Al-Qoebaschool hebben
3. Kinderen die doorstromen vanuit de voorschool
van de Al-Qoebschool
4. Alle overige aanmeldingen
Meer informatie hierover vindt u op de website van
de gemeente Den Haag
(https://scholenwijzer.denhaag.nl/) en op de website
van de Al-Qoeba (www.alqoeba.nl).
Help mee om het onderwijs op de Al-Qoeba verder
te verbeteren!
Er worden op school steeds meer activiteiten
opgepakt om de ontwikkeling van de kinderen te
stimuleren. Dit kan echter niet zonder de hulp van
ouders. We hebben meer actieve vaders, moeders,
broers, zussen, opa’s en/of oma’s nodig.
Je kunt bijvoorbeeld helpen met:
 Het begeleiden van de kinderen naar de
bibliotheek. We hebben vaders, moeders of

andere begeleiders nodig die goed opletten in het
verkeer en de kinderen veilig begeleiden van en
naar de bibliotheek.
 Het helpen bij het inrichten van de themahoeken
in de groepen 1 en 2
We hebben creatieve vaders, moeders of andere
familieleden nodig om samen met de juf de
themahoeken bij iedere nieuwe thema in te
richten.
 Het schoonmaken van het speelmateriaal in de
groepen 1 en 2
We hebben vaders, moeders of andere
familieleden nodig die het leuk vinden om te
poetsen 😉. De kinderen spelen heel het jaar
door intensief met de materialen. Het is belangrijk
dat alles schoon en netjes blijft. Wie meldt zich
aan voor de voorjaarsschoonmaak op school?
 Het voorlezen in de klassen
We hebben voorleesvaders of -moeders nodig die
komen voorlezen in de klas zodat de kinderen
gezellig kunnen luisteren naar spannende
verhalen.
Betrokkenheid van ouders op school verhoogt de
leerprestaties van de kinderen. En zonder jullie hulp,
kunnen we deze activiteiten niet allemaal voortzetten
en zouden we keuzes moeten maken in wat we wel
en wat we niet doen. Dat zou toch jammer zijn. Kom
daarom allemaal helpen. Het is onze school en we
moeten er samen aan werken om de kinderen het
beste onderwijs te bieden. Informeer bij de leerkracht
of bij de ouderraad waarmee je kunt helpen. Moge
Allah jullie allemaal belonen voor jullie inzet en
bijdrage.

En wat zij samen met anderen nodig hebben om dit
voor elkaar te krijgen.
We gaan inshaAllah op onze studiedagen op 4 en 5
maart met de leerkrachten verder met onder andere
dit onderwerp. Daarna krijgen de kinderen van de
groepen 6,7 en 8 dit schooljaar gastlessen van Samira
inshaAllah.
Commissie identiteit
Dit schooljaar hebben we bij ons op school een
nieuwe commissie, de commissie identiteit.
Deze commissie zal zich buigen over bepaalde
vraagstukken met betrekking tot onze identiteit en zal
ideeën en adviezen aanleveren bij het bestuur. Dit
kan zichtbaar worden binnen de school door
bijvoorbeeld de aankleding van het gebouw, maar het
kan ook zo zijn dat beleid wordt aangepast, mits het
bestuur akkoord is.
Op dit moment bestaat de commissie uit twee
ouders, twee leerkrachten, de directeur van de AlQoebaschool, de directeur van de BSO, de directeur
van Arena Talent en de directeur van stichting
Jeugdwerk.
Woensdag 23 januari is de commissie voor de tweede
keer bijeengekomen. Het doel van deze bijeenkomst
was om belangrijke punten vast te stellen en in te
plannen in de jaaragenda.
We zullen u, wanneer er aanleiding toe is, op de
hoogte houden van de ontwikkelingen.

We willen alle vaders, moeders en andere
betrokkenen bedanken voor hun inzet. Moge Allah
jullie allemaal belonen en ons allen op het rechte pad
leiden. Ameen.
We zijn volop aan de slag met burgerschap
De Al-Qoeba vindt belangrijk dat onze leerlingen zich
ontwikkelen tot actieve en weerbare burgers. We
werken daarom samen met de gemeente aan het
vergroten van burgerschap op onze school.
Tijdens een studiedag hebben alle leerkrachten een
masterclass kunnen volgen die verzorgd is door
Samira Bouchibti. De masterclass was erg leerzaam.
Uitgangspunt is dat leerlingen kunnen functioneren in
een veranderende samenleving, die zich kenmerkt
door diversiteit. Leerlingen moeten de kans krijgen
om te ontdekken wie ze zij zijn en wat ze willen zijn.

Vrije dagen
Aankomende periode:
Vrij

Eerste dag

Laatste dag

Voorjaarsvakantie Ma. 25-02

Vr. 01-03

Meivakantie

Do. 18-04

Vr. 03-05

Ramadanvakantie

Ma. 03-06

Vr. 07-06

e

2 Pinksterdag

Ma. 10-06

Zomervakantie

Ma. 22-07

Vr. 30-08

Geplande activiteiten
Aankomende periode:
Activiteit Schooldag
Tafeltjesmiddag 2

11-02 t/m 14-02

Kangoeroewedstrijd

21-03

Miraadj un Nabie

05-04

Schoolfotograaf

08-04

Koningsspelen

12-04

Cito Eindtoets groep 8

15-04 t/m 18-04

Schoolreis

03-07

Op onderstaande data is alléén de onderbouw vrij:
* Do. 04-07-‘19
* Vr. 05-07-‘19
Studiedagen
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6

Maandag 04-03 2019
Dinsdag 05-03 2019
Maandag 06-05 2019
Dinsdag 11-06 2019

Nieuws uit groep 1A
Groep 1A heeft de afgelopen periode gespeeld,
gewerkt en geleerd over het thema WONEN. Vooral in
de bouwhoek waren er veel bouwopdrachten uit te
voeren en konden de kinderen ook naar hartenlust
zelf gebouwen bedenken en bouwen.
In de poppenhoek was er een heuse woonark en in de
rekenhoek was er een bouwmarkt te vinden. De
kinderen vonden het thema heel leuk.
Het nieuwe thema in de
kleutergroepen is ‘gezondheid’. In de
klas is een heus ziekenhuis ontstaan
en in de rekenhoek een apotheek. Er zijn veel spullen
en verkleedkleren die uitdagen tot speel- en
leersituaties.
De kinderen vinden ook dit thema reuzeleuk en
interessant!
Nieuws uit groep 2B
Groep 2b heeft de afgelopen 4 weken gewerkt met
thema ziek en gezond. Dit was een ontzettend leuk
thema voor de kinderen. Ze waren erg betrokken.

Tafeltjesmiddag 2
De kinderen zullen samen met de groepsleerkracht
voor u een inspirerende middag organiseren, zodat u
een indruk krijgt van wat uw kind in de klas doet en
leert.
We geloven erin dat uw kind en leerkracht het erg
leuk zullen vinden dat u een bezoekje brengt aan de
klas van uw kind.
Hier volgt het schema van de groepsindeling.
U bent
van harte welkom!

Week van 1102-2019

Week van
18-02-2019

Maandag
14:15 – 15.00 uur

Groep 3A + 3B

Groep 6A + 6B

Dinsdag
14:15 – 15.00 uur
Woensdag
14:15 – 15.00 uur

Groep 8

Groep 2A + 2B

Groep 4A + 4B

Groep 7

Donderdag
14:15 – 15.00 uur

Groep 1A + 1B
+ 1C

Groep 5

De kinderen hebben in de klas een ziekenhuis
gemaakt. Daar werden alle zieke patiënten behandeld
door de arts. Iemand die ziek is heeft natuurlijk ook
medicijnen nodig. Daarom hebben de kinderen ook
een apotheek in de klas gemaakt.
De kinderen hebben in het ziekenhuis en in de
apotheek allerlei nieuwe woorden geleerd. Tijdens
het spelen gebruiken ze bijvoorbeeld de woorden:
stethoscoop, otoscoop, mitella, wachtkamer, arts,
verpleger, spuit, tabletten, capsule en nog veel meer.
De kinderen hebben ook heel veel aan rekenen
gedaan. Zo hebben ze bijvoorbeeld de medicijnen
geteld, gesorteerd en klaargemaakt.
Wij hadden het geluk dat een vader van een kind in
de klas verpleger is. De vader heeft zijn werktas
meegegeven aan het kind en wij mochten de spullen
tijdens het thema gebruiken. Zo hebben de kinderen
dus allerlei echte spullen gezien die bij het thema
horen.
Dit was een heel leerzaam thema alhamdoulilah.

