
ASJEMENOU    

 

 

Foto’s 

 

U kunt foto’s van de opening van de Kinderboekenweek, het voorlezen door groep 8 bij de 

kleuters en de 1e opa en oma middag, vinden op onze website in het album ‘Kinderboekenweek.’ 

 

 

Kinderboekenweek 

 

Wat een feestelijke opening hebben we deze week beleefd bij de start van 

de ‘Kinderboekenweek’ 2016. Het thema is ‘Voor altijd jong’. Er waren 

verkleedpartijen, voorleesplezier, een dansje en een lied, de school is 

prachtig versierd, en de leerlingen van groep 8 lazen voor bij onze kleuters. 

En als klap op de vuurpijl hebben we gisteren- 

middag bezoek gehad van vele opa’s en oma’s (maandag weer)  

Zij vertelden ons over vroeger, we mochten vragen stellen en ze 

hebben prachtig voorgelezen. Wat een aandoenlijk gezicht was dat. En 

wat hebben wij er met z’n allen een plezier aan beleefd. We zeiden 

meteen al tegen elkaar: ‘Dat moeten we vaker doen, die opa’s en oma’s 

op schoo!’. 

 

 

Gevonden kleding e.d 

De bakken zitten weer vol met kleding, schoenen, tassen, 

trommels, bekers, e.d. 

Vanaf maandag a.s. kunt u weer de gehele week kijken of er iets 

van uw kind(-eren) tussen zit. 

U kunt de voorwerpen terug vinden in de plastic zakken in onze 

aula, achter de scheidingswanden, of vraag Han ernaar. Na de 

herfstvakantie zullen de spullen weer naar een goed doel       

 gebracht worden. 

 

Nieuws van de brigadiers 

 

U heeft dit jaar al een aantal keer van ons gehoord ; via de Asjemenou , 

op de ouder-info-avonden of elders. 

Dit alles omdat wij onze enthousiaste groep brigadiers willen uitbreiden. 

Op donderdag 3 november 19.30 uur zal de politie komen voor een 

korte opleidingsavond. 

Mogen we dan ook op u rekenen? Brigadieren kan eens in de week, maand, 

zoals het in uw agenda schikt. 

 

Tijden: 

 Ochtend 8.10 tot 8.30 uur (uw kinderen mogen al in de klas) 

 Maandag, dinsdag en donderdag middag is de tijd van 14.40 tot 15 

uur; 

 Woensdagmiddag van 12.10 tot 12.30 uur. 

 



We hopen van harte dat een aantal ouders zich aangesproken voelt en op 3 november aanwezig is. 

Voor vragen kunt u terecht bij 

ilskewessels@gmail.com of bij één van de brigadiers.. 

 

Vriendelijk groet, Ilse wessels 

 

 

Decoratie 

 

Onze ouder (decoratie) ploeg heeft weer ontzettend haar best gedaan. Het thema 

‘Kinderboekenweek’ is terug te vinden in de hele school. Ouders … hartelijk dank voor deze 

sfeermakers. 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Schoolvoetbaltoernooi groep 8 

 

Vrijdag 14 oktober speelt groep 8 in Vogelenzang het jaarlijkse 

voetbaltoernooi. 

De eerste wedstrijd is om 10.15 uur, de prijsuitreiking is om 13.15 uur. 

Supporters zijn van harte welkom om de jongens en meisjes aan te moedigen ! 

 

 

Ons 95-jarig jubileum 

 

Beste ouders, 

 

A.s. woensdag is het zover. Dan vieren wij ons 95-jarig jubileum.  

We starten deze dag met een feestelijke opening. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. 

Deze dag staat in het thema van ''drama en dans''. Voor de kinderen zal het nog even een 

verrassing blijven wat ze deze dag gaan doen. 

Voor een 10-uurtje wordt woensdag gezorgd. Ook hebben de kinderen deze dag geen gym. 

 

-  Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons tussen 09.00 uur en 10.00 uur willen helpen met 

het 10-uurtje klaarmaken. Graag opgeven bij Juf Marjolein of juf Melissa. 

 

marjolein.lambert@jl.nu 

melissa.formanoij@jl.nu 

 

 

mailto:marjolein.lambert@jl.nu
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-  Ook zijn we nog op zoek naar plastic/glazen limonade kannen met tap. 

Mocht u in het bezit zijn van zo'n tap, zouden we deze graag een dag 

willen lenen. U kunt deze aan Marjolein (groep 1/2C) of juf Melissa 

(groep 6/3) geven. Graag voorzien van naam.  

 

 

Wij hebben nu al zin in deze feestelijke dag! 

 

 

 

Bibliotheek 

 

Lezen is heel belangrijk. 

Het is ook heel fijn, dat we een eigen bibliotheek hebben. 

En … gelukkig zijn er ouders, die ons daarbij helpen. 

Daar zijn we blij mee. 

Maak ons nog blijer: we hebben voor de maandag- en dinsdagochtend( van half 9 tot 9 uur) nog 

een biebouder nodig. 

Wilt u ons helpen?    

U kunt zich melden bij Dorine en Nel. 

 

 

 

 

 
 

Kom naar de Duurzame Doe Markt 

Op zaterdagmiddag 29 oktober organiseert de stichting DE Ramplaan een leuke “duurzame doe 

markt” op het groene schoolplein van de Beatrixschool. 

De middag begint om 14:00 uur en is om 17:00 uur afgelopen. 

Er komen 4 bedrijven met spellen en proefjes waar je zelf aan mee kan doen om te ontdekken 

hoe duurzaam jij bent. 

Het gaat over schoon water, elektriciteit van de zon, afvalscheiding en nog veel meer. 

Je krijgt een stempelkaart waar je de scores van jouw proefjes in kan vullen. Doe je het goed 

dan krijg je aan het eind een prijs. 

Dus doe mee en kom zaterdag 29 oktober naar de Beatrixschool, je ouders zijn ook welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

 

Wat hebben we woensdag een leuke opening van de Kinderboekenweek gehad! En leuk dat 

sommige kinderen verkleed waren. 

Donderdagmiddag hadden we echt een feestje met alle opa's en oma's. De kinderen hadden leuke 

vragen voor in de kring bedacht om aan de grootouders te stellen. Daarna gingen we in kleine 

groepjes uiteen om samen spelletjes te doen. De kinderen vonden het heel gezellig en de opa's en 

oma's genoten volop. Alle opa's en oma's super bedankt voor de gezellige middag! 

 

De kinderen mogen nog steeds hun lievelingsboek mee naar school nemen. 

 

Woensdag 12 oktober hebben we feest! Dan bestaat de school 95 jaar. De kinderen weten nog 

niet precies wat we gaan doen, maar dat het een gezellig feestje wordt, dat weten we zeker! 
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Groep   

 

  

Wat was het deze week een feest! 

Afgelopen woensdag werd de Kinderboekenweek geopend. 

We hadden de laatste dagen al flink geoefend op het lied van Kinderen voor Kinderen met het 

nummer; "voor altijd jong". 
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Verder hebben we deze week opa's en oma's geknutseld, deze hangen mooi op het klassenraam. 

Donderdag was het dan eindelijk zover en mochten de opa's en oma's op school komen voorlezen. 

Er werd voorgelezen uit Jip en Janneke, hele leuke prentenboeken en ook hele oude boeken. 

De opa en oma van Jaïr hadden zelfs een oude koffiemolen meegenomen! 

Er was gelukkig ook genoeg ruimte en tijd om lekker te knuffelen met je eigen opa/oma. 

Het was een waar succes! Met maar liefst 12 opa's en oma's was het een echt feest. 

Opa's en oma's: Dank jullie wel! 

 

Met de foto's krijgt u een impressie van de voorleesmiddag. 

 

 

 
 

 



 
 

 

Groep                                    (juf Noortje en juf Ginette) 

 

 

Wat grappig, juf Noortje was woensdag niet op school, maar haar oma verscheen voor de klas. 

Een mooi begin van de Kinderboekenweek die deze week van start is gegaan.  

Niet alleen in de klas is er aandacht aan besteed, ook is de boekenweek met de hele school 

geopend. De gemiddelde leeftijd van alle leerkrachten en kinderen lag opeens een stuk hoger. 

Veel grijze haartjes en brilletjes. We hadden er zelfs een in groep 4 die geen antwoord op de 

vragen in de les kon geven, haar gehoor was niet zo best meer. :-) 

 

Donderdag was een geweldige middag. Een aantal grootouders was bereid om in de groep te 

komen vertellen over hun eigen jeugd en schooltijd. de kinderen hingen aan hun lippen. Het was 

echt een bijzondere middag. 

Heel veel dank aan alle opa's en oma's die wat wilden komen vertellen en laten zien (foto's, 

boeken en spelletjes). 
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De foto's hieronder geven een beetje een beeld van deze middag. Hoe leuk om jong en oud zo 

samen te zien! 

 

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt. We zijn bezig de tafel van twee te leren.  

Tijdens het thema 'mijn lijf' is het onderdeel smaak aan de orde geweest. Met behulp van 

proefjes, filmpjes en werkbladen zijn we weer veel te weten gekomen. 

 

Als laatste een mededeling van andere orde, er zijn luizen geconstateerd. Wil iedereen zijn of 

haar kind(eren) goed checken en kammen? Hopelijk hebben we het dan snel weer onder controle. 

 

Fijn weekend! 

 

 



Proficiat 
 

9 Perrine Poortinga 8 

12 Jelle Zijlstra  1/2A 

13 Ava Pendrick  4 

14 Thijn van de Kerkhof 7 


