
ASJEMENOU   2 juni t/m 9 juni 2017 

  

 

Studiemiddagen thema onderwijs 

  

Op woensdag 17 en 24 mei jl is het team verder begeleid bij het vormgeven van thematisch 

onderwijs. Onder leiding van Tessel van der Linde van Onderwijsadvies zijn we gestart met het 

opzetten van nieuwe thema’s.  

 

 

De onderbouw gaat aan de slag met het thema “brandweer”. 

  

 

 

 

In groep 4 en 5 zal binnenkort gestart worden met het thema “Op 

safari in Nederland! (De Big Five in ons eigen land). 

 

In groep 6, 7 en 8 zal gestart worden met het thema “Help we zitten midden in een revolutie!  

(De impact van het internet)”. Onderzoekend leren staat centraal bij thematisch werken. De 

kinderen werken in kleine groepjes aan verschillende opdrachten en aan hun eigen 

onderzoeksvraag. Het werken op deze manier vergroot de betrokkenheid en het eigenaarschap 

bij kinderen: kinderen krijgen meer inzicht in hun eigen leerproces en hebben meer invloed op 

wat ze zelf willen leren.  

  

 

“Krentenbaard” 

 

Er heerst krentenbaard in groep 1/2. Zou u hier alert op willen zijn en de dokter raadplegen als u 

een verdacht plekje ziet.  

 

  

Nieuws van het Ouderpanel 

  

Op woensdagavond 14 juni organiseert het Ouderpanel weer een avond met als thema  

" eigenaarschap van de leerling". 

Een boeiend thema waar op dit moment op de Aloysius veel aandacht voor is. 

  

Lijkt het u ook leuk om hierover mee te praten en bent u niet door ons benaderd, dan kunt u zich 

aanmelden via ouderpanel.aloysius@gmail.com. 

Of u kunt ons even aanspreken op het schoolplein. 

  

Vriendelijke groet, 

  

Joost van Ravesteyn ( Tije groep 4) 

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

  

 

 

 



Mad Science show 

  

Op dinsdag 23 mei jl is in de aula een spetterende science show gegeven door de organisatie Mad 

Science. In de show werden allerlei proefjes getoond die met lucht en luchtdruk te maken 

hadden. De kinderen van de groepen 3 t/m 8  waren vol aandacht en hebben genoten van veel 

verschillende experimenten. Inmiddels hebben 23 kinderen zich opgegeven voor de naschoolse 

cursus “techniek” van Mad Science. Aanstaande dindsdag 6 juni zal de eerste les plaatsvinden. 

We wensen de techniekcursisten veel plezier toe! 

  

 
 

 

 

 

Schoolfotograaf 

 

Op dinsdag 13 juni en woensdag 14 juni zal onze nieuwe schoolfotograaf langs komen, Arnold 

Bartman. Doordat we samenwerken met een nieuwe fotograaf, zal het anders gaan dan in 

voorgaande jaren. 

  

Op dinsdag 13 juni zullen alle kinderen alleen op de foto gaan. Op woensdag 14 juni zullen de 

groepsfoto’s gemaakt worden. 

Er worden onder schooltijd GEEN foto’s meer gemaakt met broers en zussen, ook niet de broers 

en zussen die op school zitten! Mocht u een foto willen met broers en zussen (mogen ook 

broers/zussen zijn die niet op school zitten), dan kunt u hiervoor intekenen op woensdagmiddag 

14 juni tussen 12.30-15.00 uur. De intekenlijst hiervoor hangt van dinsdag 6 juni tot en met 

maandag 12 juni in de aula.  

  

Zodra de schoolfotograaf alles heeft verwerkt, ontvangt u een kaart met code voor op de 

website, waar u de foto’s kunt bestellen. 

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Start inschrijving Avondvierdaagse 2017  

   
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),    
 

Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 juli organiseert de Oudervereniging voor alle 

kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) een Avondvierdaagse. 
   
Vier dagen gaan we wandelen in de mooie omgeving van Bloemendaal en 

Overveen. Er zijn drie afstanden: 2 km (voor groep 1 en 2), 5 km (voor groep 3, 
4 en 5) en 8 km (voor groep 6, 7 en 8).  
 

Op de slotdag, vrijdag 7 juli, worden de kinderen en hun ouders feestelijk 

onthaald op het schoolplein en ontvangen de kinderen een medaille voor de 
behaalde prestatie. 
 

Inschrijving: start dinsdag 6 juni 

 
Inschrijven kan van dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 9 juni ‘s ochtends op 
het schoolplein. Op woensdag en vrijdag worden ook ’s middags om 12.00 uur 

kaartjes verkocht. 
 

Uw kind ontvangt een inschrijfformulier waarop routes en starttijden worden 
uitgelegd. Deze inschrijfformulieren zijn ook op het schoolplein bij de inschrijving 
te krijgen. Inschrijven kan door middel van een ingevuld en ondertekend 

formulier en het doen van een contante betaling van 5 euro.   
 

De kosten zijn 5 euro per kind. Graag gepast betalen bij inschrijving. 

 
Let op: Als een broertje/zusje dat niet op school zit ook mee wil lopen en een 

medaille wil ontvangen, schrijf deze dan ook in. Extra formulieren zijn te 
verkrijgen tijdens de inschrijfweek op het schoolplein. 

  

Vragen?  

 

We zijn tijdens de inschrijfweek herkenbaar aanwezig op het schoolplein om uw 
vragen te beantwoorden of via ov.aloysius@jl.nu  
 

 

mailto:ov.aloysius@jl.nu


 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Alle kleuters hebben de afgelopen week een bezoek gebracht aan de kinderboerderij. 

Het thema van deze excursie was: Word een echte boer/boerin! 

Onder begeleiding van een ouder mochten de kleuters in groepjes allerlei opdrachten vervullen 

van taken die op de boerderij van belang zijn. B.v. de dieren voeren en water geven, de geiten 

borstelen en de poepjes opscheppen. Het was leuk en leerzaam! 

Alle ouders die zijn mee geweest heel erg bedankt! 

 

Groep 1/2a: Wij hebben er weer twee nieuwe kleuters bij: Flip Postuma en  

                     Siebe Bonenkamp. Jongens, welkom bij ons in de groep! 

 

 

 

Groep                                   (juf Noortje en juf Ginette) 

 

 

Het lijkt of er elke week wel iets extra's op het programma staat. 

Zo hebben we schoolreisje, schaapscheren en sportdag gehad. 

Deze week hebben we juffendag gevierd. Wat zijn we in het zonnetje gezet en wat was het een 

gezellige ochtend. 

De juffen zijn toegezongen en verwend met prachtige cadeaus.  

In het kader van het thema 'landen' hebben we een soort mini-wereldreisje gemaakt langs een 

aantal landen en spelletjes gedaan die kenmerkend waren voor deze landen. Denk je aan 

Frankrijk, dan denk je aan jeu de boules, heb je het over Brazilië, dan is er natuurlijk carnaval en 

lekker dansen, Japan, we eten sushi. Een groot feest. 

Bij thuiskomst ook nog de verrassing op de deurmat, van ieder kind een hele lieve kaart.  

Dank jullie wel voor alles! 

 

Vandaag gelukkig geen regen, dus konden we nu wel de lammetjes van de tante van Isabelle 

bezoeken. Wat schattig! past in de lijn van het schaapscheren, maar nog veel meer bij de lente. 

Leuk dat we veen met de klas langs mochten komen. 

 

Nu weer een lang weekend voor de deur, dus weer een kortere week. 

 

Fijne Pinksterdagen! 

 
 
 

Proficiat 
 

4 juni Elin van de Peppel 1/2A 

7 Kiki Weggelaar  7 

8 Annelieve Coy  7 

9 Nina Kunkeler  1/2A 
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