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Portfolio         

 

Enkele weken geleden heeft uw kind zijn of haar portfolio mee naar huis 

gekregen. Vervolgens is daar tijdens de 10 minuten-avond over gesproken en is 

het portfolio weer mee naar huis genomen. Het is de bedoeling dat de mappen 

binnenkort leeg mee naar school worden genomen en bij de leerkracht worden 

ingeleverd. De inhoud mag thuis worden gehouden. De kinderen gaan weer 

opnieuw werk verzamelen om het portfolio te vullen voor de eindrapportage. 

        

Vragenlijst portfolio 

Onlangs heeft u als ouder een vragenlijst over de nieuwe rapportage, het portfolio, ontvangen. 

Mocht u deze nog niet hebben ingevuld dan verzoeken wij u vriendelijk dat alsnog te doen. Wij 

zijn heel benieuwd wat u van deze vorm van rapportage vindt. Hoe meer response hoe beter wij 

kunnen inspelen op eventuele verbeteringen. Uw mening telt! 

 

 

Agenda             

 

28 maart: tennisclinic groep 6 en 7 op tennispark Duinvliet (13.00 tot 14.30) 

31 maart: tennisclinic groep 5 en 8 op tennispark Duinvliet (09.00 tot 10.30)  

 

30 maart: schrijversbezoek van Maurits ter Huijstee, in groep 6 en 7 

 

 

Vastenactie 

 

Wat zullen de mensen van stichting La Lumière blij zijn met de bijdrage van de Aloysiusschool. 

De afgelopen drie weken is er enorm gespaard, zijn er super veel klusjes gedaan en is er volop 

geknutseld. Dit alles bij elkaar heeft voor een enorm bedrag gezorgd. 

 

Op dit moment wordt er nog hard geteld en is het totale bedrag nog niet bekend. 

Sommige kinderen waren donderdag hun bakje vergeten en mochten die vandaag nog meenemen. 

Na vandaag weten we ongeveer wat ons totale bedrag zal zijn. 

 

Wilt u ervoor zorgen dat de bakjes weer mee naar school komen? 

Wij willen ze graag hergebruiken volgend schooljaar! 

 

Zodra het eindbedrag bekend is, stellen wij u op de hoogte. 

Wij en de kinderen hopen op 1500 euro! 

Dan kan er een mooie waterput worden gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

We zijn van start gegaan met het nieuwe thema: Lente/Pasen. Afgelopen 

maandag is de lente echt begonnen en helaas liet het weer ons die dag een 

beetje in de steek. Toch kunnen we in de natuur al zien dat het inmiddels 

voorjaar is. We hebben dit uitgebreid besproken in de kring en de eerste 

“lentewerkjes” hangen ook alweer in de lokalen! Gezellig!  

 

Steeds meer kinderen nemen Pokemonkaarten mee naar school met als 

doel: het ruilen van de kaarten met anderen. Helaas zien wij dat dit de laatste tijd –ook bij de 

kleuters- uit de hand loopt (“Van ruilen komt huilen”). Om dit te voorkomen vragen wij u om de 

Pokemonkaarten niet meer mee naar school te geven.  

 

Dinsdag 28 maart gaan groep 1-2 a en groep 1-2 c (bij voldoende vervoerouders) naar 

de bibliotheek. 

 

Deze week heeft u een mail ontvangen over een extra studieochtend op woensdag 17 mei (de 

dag na het schoolreisje). De kleuters zijn dan vrij. De kinderen van de groep 3 t/m 8 hebben wel 

gewoon les! 

 

Groep 1-2 b: We hebben een nieuwe jongen in de klas, zijn naam is Mees Frijdal. Welkom Mees, 

gezellig dat je er bent! 

 

   

 

Groep                                    

 

 

Deze week begon goed! Ons bezoek aan het Archeologisch Museum was een groot succes. Bij 

aankomst kregen we een duidelijke instructie en uitleg over archeologie. Daarna aan de slag met 

9 verschillende opdrachten. We mochten als echte archeologen aan de slag in het museum. In de 

zandbak lagen allemaal mooie vondsten verstopt, wij mochten zoeken. Verder speuren in de 

vitrines naar oude voorwerpen, puzzelen en tekenen. De tijd vloog om. Ilse (Levi), Rob (Aron), 

Bridget (Tristan), Monique (Sasha), Annemieke (August), Linda (Tije) en juf Myriam, bedankt 

voor het rijden en begeleiden. 

 

Maandagmiddag zijn we aan de slag gegaan met het nieuwe thema. We hebben een brief 

ontvangen van de Burgemeester in Bloemendaal. Hij is op zoek naar (bouw)tekeningen van 

droomhuizen voor nog wat lege plekken binnen de gemeente. Daar gaan wij graag mee aan de slag! 

Het thema 'bouwen' is dus aan de beurt. 

We gaan nadenken over hoe bouw je een huis, wat is een fundering, welke beroepen komen er 

allemaal aan bod bij het bouwen van een huis en waar moet een huis aan voldoen. We zijn 

benieuwd wat voor tekeningen we op kunnen gaan sturen naar de gemeente! 

 

Aanstaande maandag is juf Noortje op cursus. 's Ochtends zal juf Ginette voor de klas staan, na 

de gymles is juf Ineke er.  
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Groep   

 

 

We zitten midden in het thema: dinosaurussen. 

En we zijn samen van alles aan het onderzoeken. 

- welke soorten zijn vleeseters? 

- Welke waren gevaarlijk? 

- Wat doet een archeoloog en wat gebruikt hij voor zijn werk? 

- Hoe groot waren de eieren van een dinosaurus. 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ga zo maar door.... 

Door middel van allerlei opdrachten in een circuit, leren we zoveel mogelijk. 

 

Met de gym hebben we acrobatiek herhaald en er werden mooie kunsten vertoond. Zo ziet u hier 

een foto van een echte piramide. 
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Komende dinsdag gaan we tennissen bij Duinvliet. 

De jongens en meisjes van groep 6 en 7 wandelen hier samen naartoe. 

Graag die dag voorzien van sportieve kleding (liefst een lange broek) en sportschoenen zonder 

noppen. 

 

Gisteren kwam meester Peter weer langs en hebben we weer een muzikale les gehad. 

 

 

Fijn weekend! 

 

 

 

Groep   

 

 

Naar het Anne Frank huis 

 

Op 2 Maart gingen we met groep 7 met de trein naar het Anne Frank huis. We pakten de trein 

naar Amsterdam Centraal. Het ging heel goed. Toen we aankwamen op Amsterdam Centraal liepen 

we zo door naar het Anne Frank huis. Bij het Anne Frank stond er een hele lange rij, maar wij 

mochten door de privé ingang. Binnen in het huis was er allemaal info over Anne’s familie, de 

helpers en het gebouw. Gelijk toen ik er binnen was had ik het gevoel alsof ik een soort van 

gevangen zat, maar het was wel heel mooi. In het achterhuis stonden geen meubelen meer. Ze 

moesten overdag heel stil zijn, want anders waren ze bang dat ze werden gehoord door de 

Duitsers. Ik vond persoonlijk de boekenkast heel cool, het was nog de originele!!! Maar het 

allercoolst was Anne´s dagboek hij was nog helemaal heel. 

 

 - Geschreven door Jolijn 

 

 

Thema onderwijs  

 

Wij hebben sinds kort thema onderwijs over de 

Tweede Wereldoorlog. Dat doen wij vaak aan het 

eind van de dag. Het is een soort circuit. Dat 

betekent dat je elke 20 minuten wat anders gaat 

doen. We moeten dan methodeles doen van 

geschiedenis, een vliegtuigje maken, nog een 

methodeles maken, werken aan de 

onderzoeksvraag, een begrijpend lezen les en een 

schrijfopdracht op computer. Ik vind het thema 

onderwijs heel leuk en leerzaam. Het leukste vind 

ik onderzoeksvraag. Mijn onderzoeksvraag is wat 

was de rol van de NSB in de Tweede 

Wereldoorlog.  

 

- Geschreven door Boaz 
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Voorstelling ‘Joris en de drakentemmers’ 

 

13 maart zijn we naar een voorstelling geweest. Wij gingen daar heen op de fiets. De voorstelling 

was best ingewikkeld om te snappen want je moet heel erg fantaseren om het te begrijpen. Je 

moest goed denken om je eigen draak te zoeken, want de voorstelling ging over innerlijke draken 

in je hoofd. De voorstelling was typisch voor kinderen maar ook voor oudere mensen. Aan het 

einde van de voorstelling kregen we nog stickers. Kortom het was een hele leuke voorstelling.  

 

- Geschreven door Hannah 

 

 

 

 

Proficiat 
 

26   maart Klaske de Kwant 4 

30  Eline Vamberský 1/2B 

31  Toni Bakker  6 

31  Mees van Rossem 6 


