
ASJEMENOU   10 februari t/m 3 maart 2017 

 

 

Asjemenou zeg.. 

 

Volgende week zijn de leerlingen op vrijdag 17 februari al vrij  

i.v.m. een studiedag van het team over ‘thematisch spelend en 

onderzoekend leren’. 

De week erna is het voorjaarsvakantie. We starten pas weer op 

dinsdag 28 februari a.s. omdat er ook een studiedag gepland is op 

maandag de 27e. 

Er komt de volgende (korte) week GEEN Asjemenou uit. 

 

 

Agenda 

 Vrijdag 10 februari, Discoavond. 

 Donderdag 16 februari, 1e rapportage gaat mee naar huis. 

 Vrijdag 17 februari, studiedag team, alle leerlingen zijn vrij. 

 Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari, voorjaarsvakantie. 

 Maandag 27 februari, studiedag team. 

 Dinsdag 28 februari, weer naar school. 

 

 

Aftellen  

 

Het aftellen is voor mij begonnen. Het voelt nog onwerkelijk maar mijn loopbaan op 

de Aloysiusschool komt volgende week vrijdag tot een einde. Met ongelooflijk veel 

plezier heb ik bijna 12 jaar op onze school gewerkt. Dat werkplezier heeft alles te 

maken met de betrokkenen van onze school. Jullie steun, vertrouwen en positieve 

samenwerking hebben hieraan bijgedragen. De Aloysiusschool maken we met elkaar, 

leerlingen, ouders en personeel. 

Ik wil met name mijn collega’s hartelijk bedanken voor het feit dat ze het zo lang met mij 

hebben uitgehouden. Dit hechte team zal voor mijn opvolger voelen als een warme deken. Ik ben 

trots op dit team. Professionaliteit, deskundigheid en warme belangstelling voor alle kinderen, 

kenmerken hun werkwijze.  

Maar uiteraard heb ik veel zin in mijn nieuwe start op de 

Tweemaster in Vijfhuizen. Nieuwe inspiratie in een nieuwe 

omgeving. Het zal de eerste periode erg wennen zijn en ik ga het 

pas ècht beseffen als ik niet meer dagelijks naar Overveen reis. 

Ik wens iedereen alle goeds en ben ervan overtuigd dat de 

Aloysiusschool een geweldige toekomst tegemoet gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws van het ouderpanel 

 

Op woensdag 22 maart zal het ouderpanel weer een avond organiseren waarbij we met een aantal 

ouders in gesprek gaan over een thema. 

Deze keer zal het thema "elkaar informeren" zijn. 

Als ouderpanel nodigen wij willekeurig per klas twee ouders uit. 

Mocht dit onderwerp u erg aanspreken en wilt u ook graag deelnemen aan het ouderpanel , dan 

kunt u zich opgeven via ouderpanel.aloysius@gmail.com. 

De avonden van het ouderpanel worden altijd als zeer boeiend ervaren en wij (Joost van 

Ravesteijn en Ilse Wessels) zien ook echt dat de aanbevelingen, opmerkingen etc. door school 

worden meegenomen in besluitvormingen/visie. 

Een goed voorbeeld hiervan is de rapportage (waar wij in januari 2016 een ouderpanel aan 

besteed hebben). Volgende week donderdag ontvangen onze kinderen voor het eerst rapportage 

nieuwe stijl. Wij denken dat ouders die bij deze avond van het ouderpanel betrokken waren, 

zullen bemerken dat de suggesties, tips etc door school meegenomen zijn. Heel waardevol !!!!! 

Wij hopen om op 22 maart wederom zo'n zinvolle avond te kunnen houden. 

Bent u er ook bij? 

 

Vriendelijke groet, 

Joost van Ravesteijn (vader Tije, groep 4) 

Ilse Wessels (moeder Lisha, groep 7, Emre , groep 5, Lana , groep 1/2a) 

 

 

 

 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

In de klassen wordt op dit moment druk gewerkt aan de verschillende thema's: 'het restaurant', 

'zeedieren' en 'mijn lichaam'. Er zijn al veel leuke spullen van huis meegegeven voor op de 

thematafel. Mocht u willen dan kan dat volgende week ook nog, want elke klas gaat nog een 

weekje door met dit thema.  

 

De afgelopen week hebben groep 1/2 B en 1/2 C Pabo-gym gehad. Dit was weer heel leuk! 

Aanstaande woensdag is groep 1/2 A aan de beurt om op de pabo te gaan gymmen.  

 

Volgende week donderdag krijgen alle kinderen naast hun werk ook hun gymspullen mee naar huis, 

zodat de gymkleding in de vakantie thuis gewassen kan worden. Zou u een plastic tasje willen 

meegeven zodat het daarin kan worden meegegeven? Alvast bedankt! 

 

Er wordt in de klassen ondertussen druk geoefend op het dansje voor de disco. Het gaat al heel 

goed! We hebben allemaal heel veel zin in de disco!  
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Groep                                    

 

  

Afgelopen maandag zijn de laatste kinderen op de computer geweest bij het thematisch werken. 

Alle onderzoeksvragen, zijn nu ook echt onderzocht. De kinderen moeten dit nu zelf uitwerken in 

een poster en daar een (korte) presentatie over geven.  

Felix (Isabelle), Annemarijke (Jop), Margriet (Famke), Janneke (Boele), Esther (Julian) en Suzan 

en Debora (Wout), bedankt voor jullie hulp de afgelopen weken. De kinderen vonden het heel leuk 

om te mogen doen. 

 

We zijn begonnen in het nieuwe boek van rekenen. De tafel van 4 hebben we nu ook gehad. Thuis 

of onderweg, kan er nu dus geoefend worden met de tafels van 1 t/m 5 en de tafel van 10.  

 

De afgelopen week hebben we hard geoefend op het dansje voor de disco. De kinderen hebben 

ontzettend veel zin in dit hoogtepunt van het jaar en de juffen uiteraard ook. Haren netjes, 

glitters aan en dansen maar! 

 

 

 

Groep   

 

 

We zitten middenin de presentaties van ons thema “Reis om de wereld”. Elk tweetal heeft een 

presentatie over een zelfgekozen land voorbereid. De presentaties zijn stuk voor stuk heel goed! 

We hebben ook een playbackshow gehouden in de klas. Lisha, Olivia en Floor hebben de 

playbackshow gewonnen en zullen vanavond op de disco optreden. Tijdens de gymles hebben de 

kinderen onder andere acrobatiek gedaan, het resultaat kunt u zien op de foto's! Naast al deze 

leuke activiteiten hebben we ook heel hard gewerkt aan de cito's! Hier zijn we twee weken bijna 

elke dag mee bezig geweest, vandaag maken we de laatste. De kinderen hebben allemaal weer 

heel goed hun best gedaan en hebben vanavond wel een feestje verdiend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Yn1y8ds0-lQw7M&tbnid=mJBICSP_zOU-gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-red-rounded-with-number-4.html&ei=t47VUaXDO8bGswak1YCoCQ&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNGYbg-hCXNTseCXpLmplDYQ-20aUQ&ust=1373036575109963
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=f-YluMVPe7flpM&tbnid=t0N0i4JmP-1_QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://magudhenews.com/?p=6143&ei=1YfVUeDFN8PCtQaD-oDgCg&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNGdmLA5bpjbUgQw1bu90YjyVHJ_sQ&ust=1373034829588695


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep   

 

 

In groep 8 hebben we de afgelopen weken heel hard gewerkt aan ons project "Ondernemend 

Leren". 

Bij dit project draait het om de opzet van een bedrijf wat gerund wordt door de kinderen. De 

kinderen hebben via een brainstormsessie gekozen voor een bedrijf wat buitenbeentjes fruit 

gaat gebruiken om fruitbakjes voor de kinderen van de school te maken. U krijgt hier binnenkort 

meer informatie over. Ook gaan wij smoothies verkopen op Koningsdag. De opbrengst gaan naar 

"Artsen zonder Grenzen". 

De kinderen hebben o.a. functies in kaart gebracht en sollicitatiebrieven geschreven. De 

kinderen hebben sponsors gezocht (en gevonden) en zijn nu druk in de weer met de 

voorbereidingen voor de komende periode. 

Een heerlijk project waar de kinderen geweldig aan werken. 

 

 

Proficiat 
 

14 Tristan van Dijk  7 

14 Jitske Goossens  1/2B 

21 Noud van Deijl   7 

22 Tom Hodde   6 

22 Lotte Tempelman  1/2A 

24 Jasper Wielemaker  4 

24 Stefan Wielemaker  4 

27 Tiaro de Oliveira Martins 1/2A 

2 Loes Fellinger   3 

3 Sam Timmer   7 
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