
ASJEMENOU   30 september t/m 7 oktober 2016 

 

 

Muziekles 

 

 

Deze week is de 2e muziekles gegeven aan onze 

groepen. Er werd een liedje gezongen en het thema 

‘ritme’ stond centraal. Ritmes maken met behulp van 

je lijf en je mond. Er was weer veel muzikaal plezier 

te zien in de groepen. We kijken er alweer naar uit 

wat Peter over 2 weken voor ons in petto heeft. 

 

 

 

Fotoboek website 

 

Zoals u weet is onze website nog in ontwikkeling. Deze week 

hebben we een foto impressie geplaatst van ‘de Halve van 

Haarlem’. Op onze website zijn de foto’s afgeschermd met een 

gebruikersnaam en een wachtwoord. Op termijn zullen de 

diverse albums successievelijk gevuld worden. Via de mail 

ontvangt u van ons het wachtwoord en gebruikersnaam zodat u 

het fotoboek in kunt zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jubileum Aloysiusschool 

Dit jaar bestaat de Aloysiusschool al 95 jaar! 

 

Dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. 

Op woensdag 12 oktober vieren we samen met de kinderen de 95ste verjaardag van de 

Aloysiusschool. 

Het programma die dag is nog geheim, maar we kunnen u vast vertellen dat we de dag 

gezamenlijk openen op het schoolplein. 

Na de feestelijke opening zullen we in de klassen verder gaan met het “geheime” programma. 

De kinderen hoeven op 12 oktober geen tussendoortje mee te nemen, hier zorgen wij voor. 

Ook hebben de groepen 3, 4, 5 en 6 geen gym op deze dag. 

Foto’s en eventuele filmpjes van deze dag zullen uiteraard op de gebruikelijke wijze weer worden 

gedeeld met u. 

 

Wij hebben op deze dag nog hulp nodig van een aantal ouders.  

(Het gaat om het voorbereiden van het tussendoortje van de kinderen. Van 8.30 uur tot 10.00 

uur.) 

Mocht u ons kunnen helpen, wilt u zich dan opgeven via één van de onderstaande e-mailadressen? 

 

marjolein.lambert@jl.nu 

melissa.formanoij@jl.nl 

 

Op vrijdag 28 oktober zal er een foto gemaakt worden van alle kinderen. 

Deze foto komt in de school te hangen. 

 

Halve van Haarlem 

 

Afgelopen zondag hebben de kanjers van de Aloysiusschool hun uiterste best gedaan tijdens de 

Kidsrun, de kabouterloop en de 5KM. 

Alle deelnemers hebben een prachtige medaille gekregen en zijn toegejuicht en aangemoedigd 

door vele ouders en andere toeschouwers. 

Wij zijn trots op al onze sportieve kids en hopen dat we volgend jaar net zo veel sportieve en 

enthousiaste aanmeldingen hebben. 

Wie weet……….  winnen we volgend jaar wel de schoolbokaal….! 

Meerdere foto’s zijn te vinden op de website. 
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Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Wat zijn we trots op de kinderen die hebben meegedaan met de Kabouterloop. Wat hebben ze 

hard gerend! Vol trots kwamen ze afgelopen week hun medaille laten zien.  

 

We sluiten deze week het thema 'familie' af, maar gelukkig sluit het nieuwe thema goed aan op 

het oude thema. Vanaf volgende week starten we met de Kinderboekenweek: 'Voor altijd jong!' 

 

Woensdag 5 oktober is de opening van de Kinderboekenweek. Die dag mogen de kinderen 

verkleed als opa of oma naar school komen. Op donderdag 6 oktober mogen opa's en oma's 's 

middags in de kleuterklassen een spelletje komen doen. We hebben hiervoor nog wat grootouders 

nodig, dus kan opa of oma? Graag aanmelden bij de leerkracht. Ook mogen de kinderen tijdens de 

Kinderboekenweek hun favoriete boek meenemen.  

 

Groep 1/2 A 

Wij hebben helaas nog geen klassenouders. Mocht u hier interesse in hebben dan horen wij dat 

uiteraard héél graag. Ook hebben wij nog een computerouder nodig. 

 

Groep 1/2 C 

Ook in groep 1/2 C zijn nog computerouders nodig. Graag aanmelden bij Marjolein.   

 

 

 

Groep   

 

 

Deze week waren de kinderen druk in de klas bezig met de leerlingenraad.  

 

Twee weken geleden kregen we de uitleg over de nieuwe leerlingenraad van twee gemeenteraads-

leden. Daarin werd ons uitgelegd hoe we gaan stemmen, wat moet je doen als je je verkiesbaar 

wilt stellen en wat we op het gemeentehuis gaan doen. 

 

Vorige week vrijdag was de mevrouw van de gemeente nog in de klas om met de kinderen de 

laatste vragen te bespreken. Maandag was de laatste dag dat de kinderen zich verkiesbaar 

konden stellen en gelukkig hadden wij veel pamfletten hangen in de klas. 

 

Donderdag zijn we voor het eerst, als klas, op de fiets naar het gemeentehuis gegaan.  

Het fietsen was best een beetje spannend. Maar gelukkig is alles goed gegaan, mede door de 

fietsouders. 

In het gemeentehuis gingen we naar de vergaderzaal, daar werden de jongens en meisjes 

gesplitst. In de vergaderzaal gingen de kandidaten zich presenteren zodat de leerlingen wisten 

op wie ze konden stemmen en waarom ze op die kandidaat moesten stemmen. 

Daarna kregen we nog een rondleiding in het gemeentehuis.  
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Eenmaal terug op school kregen we onze tweede muziekles van meester Peter en hebben we 

geleerd muziek te maken met ons lichaam. 

 

Als u dit bericht leest hebben we al officieel gestemd met onze stembriefjes en ook de uitslag 

gehoord wie er van ons in de leerlingenraad komt. Op het moment van schrijven is dit nog niet 

bekend; kortom een spannende dag.  

 

 

 

Groep   

 

 

Gisteren zijn we (net als de rest van de bovenbouw) naar het gemeentehuis geweest. De kinderen 

die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de leerlingenraad mochten in de raadszaal vertellen 

waarom zij geschikt zijn voor de leerlingenraad. Dat ging helemaal officieel, met een voorzitter 

die de beurten gaf. De kinderen moesten ook in de microfoon praten en zodra ze dat deden 

waren ze te zien op schermen in de zaal. De kinderen konden stuk voor stuk heel goed vertellen 

wat hun plannen waren en waarom zij de juiste persoon waren voor de leerlingenraad. De andere 

kinderen hebben goede vragen gesteld aan de kandidaten. Hierna kregen we nog een rondleiding 

door het gebouw en mochten de kinderen vragen stellen aan een van de wethouders. Als u deze 

Asjemenou leest hebben de kinderen inmiddels gestemd en zijn de leerlingen voor de 

leerlingenraad gekozen, we zijn erg benieuwd! 
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Groep   

 

 

We hebben de afgelopen weken fijn aan elkaar kunnen wennen en werken nu knetterhard aan 

allerlei zaken. 

De kinderen werken met aardrijkskunde aan het thema "vulkanisme en aardbevingen".  

Zij verzamelen informatie en verwerken dit in een collage. 

Ook werken zij aan een boekje voor de kleuters. Ze hebben het verhaal zelf bedacht, de 

vormgeving moeten bedenken en de grootste moeilijkheid was dat de woorden niet meer dan 3 

letters mogen hebben. Een hele uitdaging. 

Vandaag (donderdag) hebben de kinderen, die zich voor de leerlingenraad verkiesbaar hebben 

gesteld, zich aan de groep gepresenteerd. Dit deden zij heel goed en de stemming beloofd 

morgen dan ook spannend te worden. We zullen zien wie onze groep gaat vertegenwoordigen.  

 

 

Proficiat 
 

2 Lara van de Peppel 6 

3 Olivia Martens  3 

5 Seth Alders  1/2C 

6 Robin Vreugdenhil 3 
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