
 
                                                Den Haag, 6 maart 2020 

 

 
 
Het gaat goed met de Al-Qoebaschool. 
Alhamdoeliellah. We werken samen aan de 
ontwikkeling van onze kinderen. De M-toetsen zijn 
afgenomen in de groepen 3 tot en met 8. We zien dat 
de kinderen zich goed ontwikkelen. Alhamdoeliellah.  
 
De samenwerking met de schoolmaatschappelijk 
werker Sezen, de logopedist Marlou en andere 
externen loopt prima. Ook de afstemming en 
samenwerking met de voorschool en de naschoolse 
opvang lopen goed.   
 
Moge Allah ons blijven zegenen en ons blijven leiden. 
Alhamdoeliellah. 
 
Welkom juf Seyma 
Juf Seyma is gestart in groep 5B. Juf Zeynep is helaas 
uitgevallen. Juf Seyma zal tot het eind van het 
schooljaar daarom deze groep overnemen. Moge 
Allah alle zieke mensen en in het bijzonder juf Zeynep 
doen genezen. 
 
Zomertijd 
Zondag 29 maart gaat de zomertijd weer in, in sha 
Allah. 
 
De klok gaat dan een uur vooruit. Het betekent ook 
dat de lessen op vrijdag, vanaf 3 april, op vrijdag niet 
meer tot 11.45 uur duren, maar zullen eindigen om 
12.00 uur in sha Allah. 
 
Ondanks dat we uur korter zullen slapen, verwachten 
we alle kinderen, zoals alle andere dagen, uitgerust en 
op tijd weer op school, in sha Allah. 
 
 

Stagiaire Zoë bij de Intern Begeleiders 
In februari is Zoë gestart als stagiaire bij de Intern 
Begeleiders. Zoë is derdejaars hbo-student van de 
opleiding Pedagogiek en loopt tot eind van het 
schooljaar drie dagen per week stage op onze school.  
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Wij proberen het onderwijs zo goed mogelijk in te 
richten en te verbeteren en zijn daarom erg benieuwd 
naar uw mening. Bent u tevreden met de school? En 
welke verbeterpunten heeft u voor ons? 
 
Wij willen u vragen om mee te doen aan de 
oudertevredenheidsonderzoek. U krijgt het formulier 
met 25 vragen van de groepsleerkracht van uw oudste 
kind bij ons op school. 
 
Alles wat u invult, blijft anoniem. U kunt de vragenlijst 
tot 31 maart 2020 invullen inshaAllah en afgeven bij 
de groepsleerkracht of bij de administratie. 
  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

 

Vrije dagen aankomende periode: 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

Goede vrijdag Vr. 10-04  
2e Paasdag Ma. 13-04  
Studiedag Di. 14-04  
Meivakantie Ma. 27-04 Vr. 08-05 
Ramadanvakantie Do. 21-05 Wo. 27-05 
2e Pinksterdag Ma. 01-06  
Studiedag Di. 02-06  
Zomervakantie Ma. 20-07 Vr. 28-08 

 



Extra vrije dagen alleen voor de groepen 1 en 2: 
* Wo. 24-06-‘20 
* Do. 25-06-‘20 *  
* Vr. 26-06-‘20  
 

Geplande activiteiten aankomende periode: 
 

Activiteit Schooldag 

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 
15-04-2020 t/m 
16-04-2020 

Verwelkomen Ramadan 24-04-2020 
Iftar groepen 7 en 8 15-05-2020 
Ied ul fitr viering 29-05-2020 
Sportdag groepen 1 t/m 3 09-06-2020 

 
 

 
 

Tafeltjesmiddag 
Het is alweer tijd voor 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. De tafeltjesmiddagen vinden plaats 
van 14.15 uur tot 15.00 uur in sha Allah. 
 
De planning ziet er als volgt uit: 
Maandag 9 maart: Groepen 3A en 3B 
Dinsdag 10 maart: Groep 7 
Woensdag 11 maart: Groepen 4A en 4B 
Maandag 16 maart: Groepen 5A en 5B 
Dinsdag 17 maart: Groep 6 
Woensdag 18 maart: Groep 8 
 
U bent van harte welkom….. 
 
 
 
 

Sportdag groepen 1 t/m 3 
De sportdag voor de groepen 1 t/m 3 is op 9 juni 2020 
van 09.00 uur tot en met 12.30 uur. Wilt u er voor 
zorgen dat uw zoon of dochter sportkleding aan heeft 
op de sportdag zelf.  Ook is het belangrijk dat uw kind 
wat te eten en te drinken heeft.  
 
Wij hebben weer ouders, broers of zussen nodig om 
de dag optimaal te laten verlopen. Hiervoor kunt u 
zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind. 
 
De sportdag wordt gehouden bij De Haagse Sporttuin. 
Het adres is Bosboomstrat 12, 2526 VX Den Haag 
 
Wij gaan er met elkaar een leuke en sportieve dag van 
maken inshaAllah! 
 

 
 
Kangoeroewedstrijd 
Binnenkort is het weer zover, de leerlingen uit de 
groepen 6 t/m 8 zullen meedoen aan de 
Kangoeroewedstrijd, in sha Allah. 
 
De kangoeroewedstrijd wordt één keer per jaar 
georganiseerd. Dit jaar zal de wedstrijd gehouden 
worden op donderdag 19 maart 2020, in sha Allah.  
 
De wedstrijd is geschikt voor leerlingen vanaf groep 3 
tot en met vwo 6. 
 
Oorsprong van de wedstrijd: De kangoeroe komt uit 
Australië en dat geldt ook voor de 
W4kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het 
eerst een soort wiskundewedstrijd georganiseerd. 
Geïnspireerd door het Australische succes, begonnen 
in 1990 in Frankrijk enkele wiskundigen met de 
organisatie van een dergelijke wiskundewedstrijd. 
Inmiddels zijn er wereldwijd bijna 80 landen lid en 
doen er jaarlijks meer dan 6,5 miljoen leerlingen over 
heel de wereld mee met de W4Kangoeroe 
wiskundewedstrijd.  
 
In Nederland namen in 2019 bijna 145.000 leerlingen 
op bijna 2350 scholen deel. 
 
Wij wensen alle deelnemende leerlingen heel veel 
succes en rekenplezier. 



 
Technieklessen 
De technieklessen zullen in maart 2020 weer van start 
gaan in sha Allah. Elke groep krijgt 12 lessen. 
 
Alle groepen krijgen bij ons op school technieklessen. 
Brede ontwikkeling, daar draait het om in het 
onderwijs. Techniek levert daar een mooie bijdrage 
aan. Een harmonische ontwikkeling richt zich niet 
alleen op kennis overdragen, maar ook op 
onderzoeken en ontdekken. Niet alleen verbaal en 
abstract leren, maar ook praktisch en concreet leren. 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 17 April 2020 zullen de Koningsspelen weer 
plaats vinden in sha Allah. 
 
Op school hebben wij activiteiten voor de leerlingen. 
De dag duurt tot 12.00 uur. Ook hierbij hebben wij 
weer ouders, broers of zussen nodig om er een 
geslaagde dag van te maken. Hiervoor kunt u zich 
aanmelden bij de leerkracht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nieuws uit groep 7 
Op dinsdag 11 februari hebben de leerlingen van 
groep 7 een uitje gemaakt naar het Omniversum. 
Het was erg leerrijk. Het ging over het leven van de 
kunstenaar Vincent van Gogh en zijn kunstwerken. 
 
Wij van groep zeven vonden het heel leuk en houden 
u op de hoogte over de volgende activiteiten.  
 
Dit verslagje is geschreven door:  Aleyna  uit groep 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


