
Asjemenou september 2017 

 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Het schooljaar is van start gegaan en de eerste schoolweek zit er alweer op. Het was 

prachtig om te zien met hoeveel plezier en energie de kinderen het schoolplein op 

kwamen. Voor onze nieuwe leerlingen was het misschien een spannende eerste week. Wij 

hopen natuurlijk dat zij en hun ouders zich snel thuis zullen voelen bij ons op school. We 

leven in een tijd waarin veranderingen aan de orde van de dag zijn. Zo zal er met mijn 

komst als nieuwe schoolleider ook het een en ander veranderen: we krijgen een mooie 

nieuwe gladde vloer in de aula. In de kerstvakantie wordt de vaste vloerbedekking van 

de aula vervangen. Ook zullen er binnenkort -voor de fervente voetballers- op het 

schoolplein vaste doeltjes geplaatst worden. En in groep 6 en 7 gaan we van start met 

het onderwijsprogramma 'Snappet'. Wat 'Snappet' voor ons onderwijs betekent kunt u 

verderop in deze Asjemenou lezen. Zoals u wellicht weet zijn thema onderwijs en het 

werken met portfolio's belangrijke uitgangspunten voor onze school. De komende 

periode zullen we hier verdieping aan gaan geven. 

Daarnaast zullen we ons buigen over de invulling, de 

opzet en de frequentie van de Asjemenou. Uiteraard 

wordt u op de hoogte gehouden van al het nieuws!  

Het wordt vast een fijn en verrassend schooljaar!  

 

Informatieavond groep 1 t/m 8! 
Ieder schooljaar nodigen wij u uit, om naar de informatieavond van de groep van uw 

kind(eren) te komen.  

Waarom stellen wij uw aanwezigheid op prijs? 

Op deze avond krijgt u alle informatie die met de ontwikkeling van uw kind heeft te 

maken. Waardoor u uw kind ook thuis de ondersteuning kunt bieden die het nodig 

heeft. Elke groep heeft zijn eigen kerndoelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, 

en ieder leerjaar bouwt voort op de al eerder ontwikkelde competenties van uw kind. 

Verder wordt u geïnformeerd over het leerstofaanbod, de toetsen, het huiswerk, 

belangrijke data en de regels en de afspraken die er in desbetreffende groep gelden. 

Ook zullen de leerkrachten u informeren over de kanjertraining, de portfoliogesprekken 

en de ontwikkelingen rondom eigenaarschap. In groep 6 en 7 komt specifiek het 

onderwijsprogramma 'Snappet' aan bod. Een pilot waarmee wij dit schooljaar van start 

zijn gegaan. In de groepen 1 en 2 wordt een film vertoond die de leerkrachten van de 

kinderen gemaakt hebben. En in groep 8 zullen o.a. het advies en het keuzeproces voor 

het voortgezet onderwijs besproken worden en niet te vergeten Het Kamp!  

Kortom een avond waarop wij u graag ontmoeten! 
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De informatieavonden vinden plaats op:  

 Groep 8 woensdag 20 september van 19.30 - 21.00 uur 

 Groep 5 en 6 donderdag 21 september van 19.30 - 20.30 uur 

 Groep 7 donderdag 21 september van 20.30 - 21.30 uur 

 Groep 1 en 2 maandag 25 september van 19.30 - 20.30 uur 

 Groep 3 en 4 maandag 25 september van 20.30 uur - 21.30 uur 

 

 

Leren in de 21e eeuw 
Dit schooljaar starten wij met een pilot in groep 6 en 7 van het 

onderwijsprogramma 'Snappet'. Onze school heeft ervoor gekozen om aan 

deze pilot mee te doen, omdat 'Snappet' het zelfsturend leren van 

kinderen (eigenaarschap) ondersteunt door middel van een snelle analyse, 

feedback, rapportage en doelgerichte werkpakketten. Binnen onze stichting Jong Leren 

zijn er nog 10 andere scholen die hieraan meedoen. Tijdens de informatieavond zullen de 

leerkrachten van groep 6 en 7 laten zien hoe 'Snappet' op een chromebook werkt en wat 

het voor de kinderen en de leerkracht betekent.  

 

Achtergrondinformatie over Snappet 
Digitale technologie biedt veel mogelijkheden om de leerkracht te ondersteunen bij het 

geven van effectief onderwijs. De bedenkers van 'Snappet' verbaasden zich over de 

manier waarop anno 2012 onderwijs gegeven werd. Volgens de bedenkers van 'Snappet' 

moest het mogelijk zijn om met eigentijdse leermiddelen de leeropbrengsten van 

leerlingen significant te verhogen en veel beter aan te sluiten bij de leerbehoeften van 

de kinderen. 'Snappet' ondersteunt de leerkracht om kinderen competent en autonoom 

te laten worden in de drie kernvakken (rekenen, taal en begrijpend lezen).  

 

'Snappet' biedt: 

Een combinatie van oefenstof en toetsen; 

Geeft de leerling directe feedback op het gegeven antwoord; 

Is adaptief: de moeilijkheidsgraad van de opgaven wordt aangepast aan de vaardigheid 

van het kind; 

 Geeft de leerkracht real time inzicht in de ontwikkeling van het kind; 

 Geeft inzicht in welke deelvaardigheden sterker of minder sterk ontwikkeld zijn; 

 Maakt het vergelijk van de leerling ten opzichte van de landelijke standaarden 

mogelijk. 

Wilt u alvast meer weten ga dan naar de website www.snappet.org/praktijk! 

http://www.snappet.org/praktijk
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ALV Oudervereniging 4 oktober 20.00 uur 
Het schooljaar is net begonnen en wat is er dan leuker om mee te denken aan leuke en 

interessante activiteiten voor de kinderen?  

 

Zet daarom de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging op woensdag 4 

oktober om 20.00 uur in je agenda (locatie: op school). We zullen terugkijken naar de 

activiteiten van vorig jaar zoals o.a. de Avond4daagse, disco en de begroting komt aan 

de orde. Maar we kijken vooral vooruit!  

 

Alle ouders van groep 1 tot 8 zijn van harte uitgenodigd om vrijblijvend te komen. Hapje 

en drankje staan klaar. Laten we samen het nieuwe schooljaar tot een succes maken. Tot 

woensdag 4 oktober! 

 

Met vriendelijke groet, 

De Oudervereniging  

 

 

 

Kanjertraining: 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemt men niet voor niets de 'gouden 

weken'. Deze eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor het creëren van een 

fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels en ook 

het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw. Ook wij maken 

goed gebruik van deze weken, onder andere met een Kanjermiddag aanstaande maandag. 

Dit houdt in dat in alle klassen de middag in het teken staat van de Kanjertraining. De 

leerkrachten zullen een Kanjerles geven, Kanjerspelletjes doen en de "Voel je veilig" 

afspraken zullen met de kinderen worden opgesteld. De leerkracht gaat met de kinderen 

in gesprek over welk gedrag ze dit jaar willen laten zien zodat iedereen in de klas zich 

fijn en veilig voelt. Voorbeelden van zo'n "Voel je veilig" afspraak kunnen zijn: "Ik help 

de ander" of "Ik praat aardig tegen de ander". Deze afspraken zullen gedurende het 

hele jaar in de klas hangen. Zo maken we er samen weer een Kanjerjaar van! 

 

 

 

Halve van Haarlem: 
Het afgelopen schooljaar hebben we met veel enthousiaste deelnemers meegedaan aan 

de Halve van Haarlem. Omdat deze nu al in het tweede weekend van het schooljaar valt 

is het helaas te kort dag om hier als school aan mee te doen. U kunt natuurlijk wel 

individueel inschrijven en meedoen aan dit sportieve evenement! We zijn van plan om 

later in het jaar mee te doen aan een ander hardloopevenement, zodra wij daar meer 

over weten hoort u dat van ons! 



Asjemenou september 2017 

 
 

 

Schooldecoratieteam zoekt versterking 
De aula en gangen van de Aloysiusschool worden elk seizoen weer opgevrolijkt met 

vrolijke versiering. Het decoteam is hier verantwoordelijk voor en zorgt ervoor dat het 

er altijd weer gezellig uitziet. 

Op dit moment kan het decoteam heel goed versterking gebruiken van ouders die het 

ook leuk vinden om de school eens in de zoveel tijd te versieren. Het gaat dan meestal 

om twee uurtjes werk, afhankelijk van het aantal handen. 

Lijkt het je leuk om te helpen, meld je dan aan op het volgende email-adres: 

decoteam8@gmail.com en aanmelden kan ook tijdens de info-avond in de klassen. 

 

Sowieso kunnen wij 29 september al hulp gebruiken, om de school in herfstsfeer te 

brengen. Een mooi moment om eerst een keer proef te draaien! 

De intekenlijst hiervoor hangt in de gang bij de klapdeuren. 

Wie meldt zich aan? 

 

 

 

Wist u dat: 

 Er nog heel wat gevonden voorwerpen zijn! U deze naast de keuken kunt vinden. 

Han Labots (onze conciërge) deze nog 1 week bewaart. 

 Irma de Vries nog met zwangerschapsverlof is. Zij in groep 5 op donderdag en 

vrijdag vervangen wordt door Marjo de Jong en in op groep 8 door Linda 

Koeman op maandag. 

 Wij graag op tijd willen beginnen. Zorgt u ervoor dat uw kind vóór 8.30 uur in 

de klas is! 

 U de schoolgids 2017-2018 vanaf volgende week kunt inzien op onze website. 

Wilt u graag een papieren versie, geeft u dit dan even door aan de 

leerkracht. 

 De kinderen via het schoolplein gehaald en gebracht kunnen worden. Wij 

hierdoor een beter overzicht hebben en dit veiliger vinden voor de kinderen 

dan door de voordeur. 

 Er op 5 oktober gestaakt zal gaan worden. U kunt ervan uitgaan dat ook de 

Aloysiusschool die dag mee zal gaan doen aan de staking, er zal dus geen les 

worden gegeven. De Stichting zal hierover een definitief besluit nemen. 

Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij dit per mail direct met u delen. 

 

 

 

 

mailto:decoteam8@gmail.com
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Groep  

Nieuws uit de kleutergroepen 

 

Wat heerlijk om weer te starten en alle blije gezichtjes te zien! 

Deze week was er ruimte voor kennismaken en voor alle vakantieverhalen. We zijn rustig 

begonnen met ons thema 'We gaan weer naar school' en daar hoort natuurlijk ook de 

verjaardagsmuts bij. Altijd een enorme klus voor de kinderen, maar als ze eenmaal 

hangen, kun je precies zien wie er wanneer jarig is. 

Een nieuw schooljaar brengt ook nieuwe ideeën met zich mee. De kinderen hebben 

voortaan geen weektaakbakje meer, maar vanaf nu hangt er een aftekenlijst waarop ze 

kunnen aangeven als hun werk af is. 

 

Afgelopen donderdag heeft groep 1/2 C les gehad van de studenten van de opleiding 

'sport en bewegen'. Maandag starten ook de andere kleutergroepen en deze lessen 

worden de komende weken op de maandag en donderdag doorgezet. Denkt u nog even aan 

de gymkleren en - schoenen. 

 

Begin van dit schooljaar zijn er 7 nieuwe kinderen gestart. Welkom Floris Kuiper, Sam 

Pompen, Nesta Knuvelder, Lewis Meijering, Berend Kooij, Zalga van Diepen en Eliza van 

den Houten. We wensen jullie een fijne tijd bij ons op school! 

 

Juf Ineke en juf Liesbeth hebben komende week een werkdag gewisseld; maandag werkt 

juf Ineke en donderdag is juf Liesbeth er. 

 

Liz uit groep 1/2 B is zus geworden! Ze heeft een broertje gekregen, zijn naam is 

Morris. Liz en ouders, gefeliciteerd! 

 

Groep  

Maandagochtend hadden wij ons met de hele school verzameld om het schooljaar 

feestelijk te openen. Na een hartelijk welkom van juf Patricia gingen we met zijn allen 

naar binnen om de klas te gaan ontdekken. Na enig zoekwerk had iedereen zijn plekje 

gevonden en zijn we de dag begonnen met het ontdekken van de materialen in groep 3. 

Alle kinderen hadden er reuze veel zin in en waren erg enthousiast. We hebben bij de 

leesles over de letter <i> gewerkt, een verhaal gelezen over Kim, Sim, Opa en geit Gekkie 

die op zoek gingen naar de letter <i>. Een erg vermakelijk verhaal waar de kinderen echt 

van hebben genoten. Vraag maar aan uw kind(eren) of ze het u willen vertellen. 
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Ook hebben we deze week al de letter <k> geleerd van ik. Deze 2 letters hebben we ook 

al leren schrijven. De kinderen hebben hier echt goed geoefend en waren erg 

enthousiast als het lukte, want de letter <k> is echt lastig om te schrijven. 

Donderdag zijn de kinderen met juf Suzanne begonnen met een verjaardagskalender 

maken voor in de klas. 

Dan nu nog wat praktische informatie: 

Alle kinderen dienen een etui mee naar school te nemen met daarin een schaar, lijm en 

een puntenslijper met bakje. Verder mogen de kinderen een aparte rol of etui 

meenemen met stiften, maar dit is niet verplicht. 

Wij hebben gym op dinsdag en woensdag. De kinderen nemen van thuis een gymtas mee 

met daarin; gymschoenen, kort broekje en t-shirt. Deze tas blijft op school in de 

tassenbak bij de kapstok. Bij elke vakantie gaat hij mee naar huis om de kleren te 

verversen. Tot de herfstvakantie hebben wij gym op maandag van InHolland en vervalt 

de gymles van de dinsdag.  

We wensen alle kinderen heel veel plezier bij ons in groep 3, wij hebben er erg veel zin 

in! 

 

Groetjes juf Mieke en juf Suzanne 

 

Groep    

Wat een fijne start hebben we met elkaar gehad afgelopen maandag. De kinderen zaten 

vol vakantieverhalen en hadden duidelijk zin in groep 4. 

Nadat we met elkaar een 'mindmap' hebben gemaakt over de vakantie inclusief een 

tekening, zijn we aan de slag gegaan met rekenen. Anders dan in groep 4, want ze 

hebben een boek waarin de sommen staan in plaats van een werkschrift. Ze deden het 

meteen super! Zo langzaamaan komen alle vakken aan bod, we bouwen het rustig op, want 

alles is natuurlijk nog wel wennen! 

 

Afgelopen maandag is Kate Ram bij ons gestart in groep 4, wij heten haar van harte 

welkom en hopen dat ze een fijne tijd heeft bij ons school. Ze speelde al graag buiten 

met wat kinderen, dus dat komt wel goed. 

 

Verder hebben we deze week veel spelletjes gedaan met behulp van de Kanjertraining. 

We hebben het uitgebreid gehad over hoe gaan we met elkaar om en wat verwachten we 

van elkaar. Mooi om te zien, hoe graag de kinderen voor elkaar willen zorgen. 

Een mooie begin van het schooljaar dus! 
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Groep   

 

Wat fijn was het om afgelopen maandag alle kinderen op het schoolplein te ontvangen na 

zes weken zomervakantie. 

Sommigen trappelend om te beginnen, anderen met de spanning op het gezicht. Iedereen 

weer blij om elkaar te zien. 

Eenmaal in de groep had iedereen zijn plaats snel gevonden. De spullen zijn uitgedeeld, 

de kastjes gevuld. 

De vakantieverhalen hebben we getekend en beschreven met smileys.  

En natuurlijk hebben we spelletjes gespeeld ter 

kennismaking. De Kanjerafspraken zijn besproken en Kanjers dat zijn het zeker! 

Iedereen heeft van zichzelf een kwaliteit genoemd. 

Na het weekend gaan we daar weer verder mee. 

Het lezen, rekenen, spelling en schrijven zijn opgestart. De verjaardagskalender is ook 

al bijna af.  

Op maandag en woensdag is er gym, dus de gymtas mee. Belangrijk is dat de kinderen 

gymschoenen dragen. 

Verder niet vergeten een handdoek mee te nemen, na de les douchen ze. 

Vanaf maandag komen de kinderen weer zelf de school binnen, ze nemen afscheid van u 

op het schoolplein of in de hal. 

Donderdagavond 21 september is de informatieavond. We beginnen om 19.30 uur. 

We zien u daar graag om verder kennis te maken en u te informeren over groep 5. 

Een fijn weekend. 

 

 

Groep   

Wat fijn dat iedereen weer gezond en wel op school is! 

In het nieuwe schooljaar hebben we twee leerlingen mogen verwelkomen in de groep. 

Ole was voor de vakantie al een aantal keer langs geweest en is nu voor het "echt" bij 

ons in de groep.  

Philine was er voor de vakantie ook bij de doorschuifmiddag. En ook zij is al helemaal 

gewend inmiddels. 
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Na een paar dagen hard werken, lijkt het alsof de leerlingen van 

groep 6 niet anders gewend zijn. 

Maandag zijn we gezellig op het plein gestart om vervolgens 

samen naar de klas te lopen. 

Daar hebben we eerst over de vakantie gesproken.  

Vervolgens hebben we ook nog gezamenlijk "vakantie-bingo" 

gespeeld. Hierdoor heeft iedereen elkaar even kort gesproken. 

Verder zijn we deze week begonnen met een mini-thema over 

insecten en is er hard geknutseld aan de verjaardagsballonnen. 

 

Donderdag 21 september vindt om 19:30 uur weer de 

informatieavond plaats. Hopelijk zien we elkaar dan! 

 

Fijn weekend allemaal! 
 

 

 

Groep  

Ook wij zijn fijn gestart met het nieuwe schooljaar! Er is al hard gewerkt aan allerlei 

vakken en de sfeer in de klas is heel goed. De kinderen zijn van start gegaan met hun 

eerste thema en gaan in tweetallen een land onderzoeken. Volgende week gaan we 

starten met Snappet, daar hebben de kinderen heel veel zin in! Ook het eerste huiswerk 

is al uitgedeeld. Meer informatie over Snappet, het huiswerk en alle zaken die in groep 7 

belangrijk zijn hoort u natuurlijk tijdens de informatieavond.  
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Groep   

 

Wij zijn deze week heerlijk van start gegaan. We hebben afgelopen week bewust 

gewerkt met oefeningen van de “Kanjertraining” en zijn begonnen met de lessen uit de 

diverse methodes.  

Een van de opdrachten luidt: “maak een leesboekje voor de kleutergroepen waarbij je 

eenvoudige woorden moet gebruiken (liefst 3 letters) en waarbij de zelfstandige 

naamwoorden worden vervangen door een plaatje”. 

We hebben deze week ook gesproken over het schoolkamp (we gaan dit jaar in het begin 

van het schooljaar) en de kinderen gaan nu o.a. nadenken over de verdeling van de 

slaapplaatsen en de invulling van de bonte avond. 

Na de kampweek richten wij ons op de Cito B8 toetsen die begin november worden 

afgenomen en die voor een groot deel meetellen bij de verwijzing naar het Voortgezet 

Onderwijs. 

 


