
 
                                                Den Haag, 10 februari 2020 

 

 
 
Vanuit de directie  
We zijn nu halverwege het schooljaar. Het gaat goed 
met de Al-Qoeba, alhamdoeliellah. In de groepen 3 
tot en met 8 zijn 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.  
 
Juf Farhana gaat met zwangerschapsverlof 
Juf Farhana van groep 3A gaat binnenkort met 
zwangerschapsverlof. Na de voorjaarsvakantie zullen  
juf Dauwlat (ma, wo, do en vr) en juf Ebru (di) de 
groep overnemen. Bij de rapportgesprekken is juf 
Farhana er nog wel bij in sha Allah. Wij wensen juf 
Farhana veel sterkte met haar zwangerschap en de 
bevalling en wensen haar een fijne kraamtijd toe.  
 
Juf Laila is bevallen 
Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen 
lezen, is juf Laila in december met 
zwangerschapsverlof gegaan. Inmiddels kunnen we u 
het goede nieuws brengen dat zij in januari bevallen is 
van een gezonde dochter, alhamdoullilah. 
 
Wij wensen juf Laila een fijne kraamtijd toe en we 
hopen haar weer na haar verlof te mogen ontvangen 
in ons team, in shaa Allah. 
 
RT is gestart 
Juf Fatima is in januari gestart met de RT lessen. Er 
wordt deze periode ingezet op extra ondersteuning 
bij kinderen die moeite hebben met rekenen en lezen.  

Cito-trainingen groep 8 
Juf Wafae is na de wintervakantie gestart met het 
geven van de extra cito-training na schooltijd aan haar 
leerlingen. De trainingen lopen goed, alhamdoeliellah. 
De kinderen doen goed hun best en ze maken mooie 
vorderingen, ma sha Allah. 
  
Moge Allah onze kinderen doen laten slagen in dunya 
en akhira inshaAllah en juf Wafae belonen voor extra 
inspanningen. Ameen.  
 

 

Vrije dagen aankomende periode: 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

Voorjaarsvakantie Ma. 24-02 Vr. 28-02 
Studiedag 3 Ma 02-03  
Goede vrijdag Vr. 10-04  
2e Paasdag Ma. 13-04  
Studiedag 4 Di. 14-04  
Meivakantie Ma. 27-04 Vr. 08-04 

 
Geplande activiteiten aankomende periode: 

 

Activiteit Schooldag 
Rapporten groepen 1 en 2 10-02-2020 
Rapporten groepen 3 t/m 8 03-03-2020 
Week van de 
Tafeltjesmiddagen 2 

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

Kangoeroewedstrijd  19-03-2020 
Miraadj un Nabie 27-03-2020 
Koningsspelen 17-04-2020 
Schoolfotograaf 20-04-2020 

Cito eindtoets groep 8 
14-04-2020 t/m 
16-04-2020 



 

 
 

Nieuws uit groep 8 
De Nationale Voorleesdagen 
Vorige week waren de Nationale Voorleesdagen. 
Onze school deed daar natuurlijk ook aan mee. Groep 
acht kreeg dit jaar een opdracht. Wij mochten een 
kinderboek uitkiezen en het voorlezen aan de 
groepen één en twee.  
 
Aan de hand van het boek moesten wij (groep 8) een 
leuke activiteit voorbereiden die de kinderen van 
groep één en twee moesten uitvoeren.  
 
De activiteiten waren een succes en het ging heel 
goed. De leerkrachten van groep één en twee vonden 
het ook een succes! En ook de leerlingen van de 
groepen één en twee waren er heel enthousiast over. 
Vooral over de opdrachten.  
 
De kinderen hadden die dag hele leuke opdrachten 
uitgevoerd. Ze mochten iets knutselen of iets 
tekenen.  
 

 
 
Wij van groep acht vonden het ook heel leuk en 
hopen dit gauw nog een keer te mogen doen, in shaa 
Allah.  
  
Dit verslagje is geschreven door: Sughra uit groep 8 
 
 

 
 
 


