
 
                                                Den Haag, 17 april 2020 

 

 
 
De afgelopen periode is heel anders gegaan dan we 
hadden verwacht. De kinderen kunnen niet naar 
school komen en de juffen en meesters proberen de 
kinderen op afstand zo goed mogelijk les te geven. 
Voor zowel ouders/verzorgers als voor de kinderen en 
de leerkrachten is dit een zware tijd. We maken er 
met zijn allen het beste van. 
 
Onze ouderen hebben het deze periode extra zwaar. 
Wij vragen Allah om ons allen bij te staan en in het 
bijzonder onze ouderen.  
 
Deze periode worden wij ons extra bewust dat wij 
allerlei dingen kunnen plannen en voorbereiden, 
maar dat het Allah is Die bepaalt wat er gebeurt en 
hoe het gebeurt. Wij doen ons best, maar we moeten 
accepteren als het toch anders loopt dan we het 
hadden gepland. Daarom hebben we voor dit 
schooljaar de activiteiten bazaar, de schoolfotograaf, 
de iftar, de sportdag voor de onderbouw en het 
schoolreisje moeten schrappen. Indien u de betaling 
voor het schoolreisje in orde hebt gemaakt, dan 
wordt het bedrag zo spoedig mogelijk weer op uw 
rekening bijgeschreven, in sha Allah. 
 

 
 
De Cito Eindtoets voor groep 8 gaat ook niet door. Dat 
is landelijk zo bepaald. De ramadan gaan we dit jaar 
anders invullen. Het is niet verantwoord om met een 
grote groep kinderen dit schooljaar met zijn allen 
bijeen te komen. Hier hoort u binnenkort meer over, 
in sha Allah.  

Wij rekenen op uw begrip. Moge Allah het makkelijk 
maken voor een ieder.  

 
Computeronderwijs 
Wij hebben de afgelopen periode noodgedwongen 
computeronderwijs aan moeten bieden aan de 
kinderen om zo het afstandsonderwijs zo goed 
mogelijk in te kunnen richten. We hebben naast het 
huiswerk op papier ook opdrachten en huiswerk op 
de computer aangeboden. Bij de inventarisatie onder 
de ouders is gebleken dat een aantal gezinnen niet in 
het bezit is van een laptop, tablet of een computer. 
We houden hier zo veel mogelijk rekening mee. We 
zijn we met de gemeente aan het kijken of er voor 
deze kinderen iets geregeld kan worden en we zijn 
zelf in ons netwerk sponsoren aan het zoeken om 
computers/laptops voor deze kinderen te bekostigen. 
 
Voorlopig betekent dit dat computeronderwijs 
sowieso aanvullend is op het onderwijs uit de boeken 
en bladen. Zodoende kunnen we ieder kind goed 
onderwijs bieden. 
 

 
  
Welkom juf Naoual 
Juf Naoual start na de meivakantie op de Al-Qoeba. Ze 
is een ervaren leerkracht en zal ons team komen 
versterken. Ze heeft veel kennis op het gebied van 
ICT. Dat komt in deze tijd heel goed uit.  
Wij wensen juf Naoual veel succes toe.  

 



Ooievaarspassen in laten scannen 
Vergeet niet om, als de maatregelen weer wat 
soepeler worden,  de ooievaarspassen in te laten 
scannen bij de administratie. De gemeente geeft ons 
voor elk kind met een ooievaarspas 50 euro. Hiervan 
betalen wij onder andere ook de ouderbijdrage 
waarmee we leuke dingen kunnen doen voor de 
kinderen. Heeft u voor uw kind zijn/haar ooievaarspas 
dit jaar niet in laten scannen? Doe dat dan alsnog. 
Anders lopen we 50 euro per leerling mis en dat is 
zonde van het geld.  
 
Babynieuws! 
In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat 
juf Farhana van groep 3a met zwangerschapsverlof is 
gegaan. Inmiddels heeft ons het mooie nieuws bereikt 
dat juf Farhana is bevallen van een prachtige dochter, 
alhamdoeliellah. Wij wensen de juf een fijne 
kraamtijd toe. 
 
Moge Allah swt het gezin van juf Farhana al het goede 
geven en hen beschermen. 

 
Tot ziens juf Bochra 
Juf Bochra is bij ons begonnen als stagiaire 
godsdienstleerkracht en heeft daarna juf Laila 
ondersteund bij de godsdienstlessen. De afgelopen 
periode heeft ze juf Laila vervangen tijdens haar 
zwangerschapsverlof. Juf Laila komt na de 
ramadanvakantie terug, in sha Allah. Juf Bochra gaat 
ons daarom binnenkort verlaten. Wij wensen haar het 
allerbeste en zijn haar erg dankbaar voor haar 
bijdrage. Moge Allah haar rijkelijk belonen voor haar 
inzet, ameen. 

 

Uitstroom groep 8 
Nog een paar maanden en dan breekt er een nieuwe 
en voor hen spannende tijd aan. Onze schoolverlaters 
zullen de Al-Qoebaschool verlaten en een nieuwe weg 
inslaan op een nieuwe school. Het team van de Al-
Qoebaschool, maar ook de andere leerlingen van 
onze school zullen de achtstegroepers maar wat 
missen! 
 
We hebben de afgelopen jaren van ze genoten. Groep 
acht heeft heel veel betekend voor de juffen en hun 
schoolgenoten. Zo hebben de kinderen van groep 
acht tijdens de Nationale Voorleesdagen en de 
sponsorloop van de kleutergroepen erg goed 
geholpen en ondersteund, maa shaa Allah. 
 
Met trots kunnen wij melden dat alle leerlingen zijn 
aangenomen op hun eerste keus vervolgschool, 
proficiat!  
 
Zij zullen uitstromen naar de volgende leerwegen: 
• Drie leerlingen naar het vwo 
• Drie leerlingen naar havo/vwo 
• Drie leerlingen naar tl/havo 
• Een leerling naar de tl (mavo) 
• Eén leerling VMBO kader 
• Eén leerling VMBO basis/kader 
• Eén leerling VMBO basis 
 

 
 
Wij wensen onze kinderen uit groep 8 heel veel 
succes op hun nieuwe school. Moge Allah onze 
kinderen laten slagen hier op aarde en in het 
hiernamaals, ameen! 
 

 
 



Bericht van Sezen, de schoolmaatschappelijk werker 
Nu de school gesloten is en de gesprekken met 
kinderen, ouders en leerkrachten stil liggen, wil ik u 
graag via deze weg vertellen wat het school 
maatschappelijk werk ook in deze tijd voor u kan 
betekenen. 
  
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik 
ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar 
oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te 
maken hebben met school, opvoeding of de 
thuissituatie.  
 
De maatregelen rondom het coronavirus hebben veel 
invloed op het alledaagse leven van ieder gezin. 
Wellicht loopt u tegen zaken aan zoals: 
- Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel?  
- Hebt u vragen over de opvoeding of het gedrag 

van uw kind? 
- Hebt u vragen over de (thuis)werkhouding van uw 

kind? Het schoolmaatschappelijk werk kan advies 
geven over dagschema's, concentratie, motivatie 
e.d. Voor vragen over de schoolvakken inhoudelijk 
(taal, rekenen etc.) kunt u gewoon bij de 
leerkracht van uw kind terecht. 

- Hebt u vragen over de uitleg die u aan uw kind 
geeft over het coronavirus?  

- Is er misschien extra ondersteuning nodig voor 
uw kind? Zijn er omstandigheden in het gezin die 
extra aandacht nodig hebben?  

- Zoekt u hulp voor uzelf, maar weet u niet waar u 
terecht kunt? 

- Is de economische situatie van uw gezin 
veranderd en maakt u zich zorgen over de 
financiën, huisvesting of het betalen van 
schoolspullen van uw kind(eren)?   

 
Ik ben bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag telefonisch 06 – 28247296 of per mail 
s.durmus@smw-basisschool.nl    
 
De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk, wel stel 
ik de interne begeleider op de hoogte van de start en 
het einde van het contact. Overleg met derden 
gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Er 
zijn geen kosten verbonden aan 
schoolmaatschappelijk werk. 
 
Sezen Durmus 
Schoolmaatschappelijk werker 
 
 
 

 

Vrije dagen aankomende periode: 
We weten nog niet of de school open gaat na de 
meivakantie. Dat horen we nog. Mocht de school 
(deels) open gaan, dan zijn dit de vrije dagen tot aan 
de zomervakantie.  
 
 

Vrij Eerste dag Laatste dag 

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 
Verwelkomen Ramadan 
(op afstand) 

24-04-2020 

Ied ul fitr viering (zonder 
ouders) 

29-05-2020 

 
 
 
 

 
 


