
ASJEMENOU   3 t/m 10 februari 2017 

 

 

Rapportage 

 

 

Ik heb u al eerder gemeld dat de rapportage van uw kind(-eren) 

gaat veranderen. Uw kind (gr. 3 t/m 8) zal op 16 februari met een 

nieuwe rapportage thuiskomen. Uw kind heeft dan een 

portfoliomap bij zich met een beoordelingsformulier met o.a. de 

kernvakken Taal-Lezen-Rekenen. Een overzicht van werkjes, 

toetsbladen, foto’s, e.d. samengesteld door de leerkracht en uw 

kind. In de portfoliomap zit ook een reflectieblad van uw kind, 

door hem/haar zelf ingevuld. Wij hopen op deze wijze een meer 

compleet beeld van uw kind te geven en willen dat uw kind meer 

‘eigenaar’ wordt van zijn eigen ontwikkeling.  

Het is een nieuwe start en we pretenderen niet dat het al volmaakt is. Daarom willen we graag 

weten wat u ervan vindt (wellicht via een gerichte vragenlijst). Dit zullen we vervolgens 

meenemen in de verdere ontwikkeling van het portfolio.  

In de portfoliomap zal tevens een informatieblad over dit portfolio meegegeven worden. 

De discussie in het ouderpanel en ons veranderende onderwijs, heeft er mede voor gezorgd dat 

we deze verandering hebben doorgevoerd. 

 

Disco 

 

Disco en jij ? 

Vrijdag 10 februari is de disco op school! Het thema is Superster en dat betekent lekker dansen 

met mooie lichteffecten en je voelen als een superster! Voor informatie over de disco-avond zie 

de reeds eerder verzonden brief vorige week. 

En jij ? 

Het is ontzettend leuk om als ouder een bijdrage te leveren aan activiteiten van school. Dit jaar 

helpen meerdere ouders mee met de voorbereidingen voor de Disco. Ook bij de kerstborrel 

hebben meer ouders meegeholpen dan alleen leden van de oudervereniging. 

Door het samen te doen kom je tot nieuwe ideeën en mooie resultaten. 

Ben je goed in ontwerpen, teksten schrijven, brainstormen, organiseren, elektra en techniek of 

vind je het leuk om te helpen in de uitvoering?. Het maakt niet uit! Ook jij kan iets betekenen en 

een bijdrage leveren bij evenementen als de kerstborrel, disco, avondvierdaagse of Aloysiusdag. 

Kom en bied je hulp aan voor een van de evenementen vanuit de oudervereniging via 

(ov.aloysius@jl.nu). 

 

Namens de Oudervereniging en de Disco Werkgroep 
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Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

De afgelopen vier weken hebben we met de kinderen gewerkt aan het thema 'post'. We hebben 

brievenbussen gemaakt, brieven geschreven en post bezorgd. Het was een heel leerzaam 

onderwerp wat leefde bij de kinderen. Vooral het bezorgen van post in de andere klassen vonden 

de kinderen leuk om te doen! Vandaag hebben we het thema afgesloten, al het werk is weer 

opgeruimd en meegegeven.  

 

Vanaf maandag werkt elke groep twee weken lang aan een eigen thema. Groep 1/2 A gaat, na 

overleg met de kinderen, werken en spelen over het thema 'zeedieren'. In groep 1/2 B wordt er 

gewerkt en gespeeld rondom het thema 'het restaurant' en in groep 1/2 C heeft de klas besloten 

om het over 'mijn lichaam' te gaan hebben. Mocht u spullen hebben die aansluiten bij het thema 

in de klas van uw kind, dan kunt u dat meegeven. Heel graag zelfs! 

 

Vanaf volgende week mogen we weer naar de Pabo om daar gymles van studenten te krijgen.  

 

Groep 1/2 C 

Afgelopen twee weken hebben we veel met groep 7 samengewerkt. De kleuters hebben geholpen 

met het maken van een wereldbol van papier-maché. De kinderen gaven klassikaal aan groep 7 

uitleg over hoe je papier-maché maakt. En groep 7 heeft bij ons in de klas voorgelezen. Dat was 

heel leuk! 

   

Deze week is Thomas Wielemaker bij ons in de groep gestart. We wensen hem veel plezier bij 

ons in de klas! 
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Groep   

 

 

We zitten middenin een ontzettend leuk thema; de noord- en zuidpool. We leren in dit thema van 

alles over dieren, temperatuur, ijs en sneeuw, vriezen en dooien en nog veel meer. 

De themamuur in de klas wordt steeds voller en iedereen is ook heel druk bezig om nieuwe dingen 

te verzamelen en te vinden. 

Inmiddels hebben we nu 33 woorden geleerd, waarin één letter centraal staat. Van deze letters 

oefenen we ook meteen de "aan-elkaar-letter". 

We zijn ook bezig met het schrijven en oefenen van dictees. 

Wat gaat het al goed! 

 

Donderdag was meester Peter in de klas en die heeft ons van alles geleerd over noten.  

We hebben; hele noten, halve noten en kwart noten geleerd. 

 

Ook zijn de kinderen druk bezig met het oefenen van de "just-dance" dans van hun eigen klas. 

Wat gaat het al goed! 

 

Fijn weekend! 
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Groep                               (juf Noortje en juf Ginette) 

 

 

We zijn inmiddels alweer een aantal weken bezig met thematisch werken. 

Alle kinderen hebben voor zichzelf een onderzoeksvraag gesteld en zijn hiermee in circuitvorm 

aan de slag gegaan. 

Met dank aan hulpouders kan er elke week een groepje kinderen op de computer op zoek gaan 

naar een antwoord op hun vraag. De andere kinderen maken ondertussen o.a. iglo’s van 

suikerklontjes en zetten hun verworven kennis over de Noord- en Zuidpool op papier in de vorm 

van een poster, strip, tekening, denkwolk, enzovoort. 

Ze blijven met veel enthousiasme hieraan werken en dingen bijdragen. De thematafel is inmiddels 

een dierentuin van knuffels, zoals ijsbeertjes en pinguïns. 

 

De kinderen hebben zich deze week van hun beste kant laten zien. Ze hebben met rode koontjes 

op hun wangen gewerkt aan de rekentoets. Een heel boekje is er doorgewerkt. We hebben het 

verdeeld over drie momenten deze week. Knap hoor! 

 

Gisteren hadden we wel twee keer bezoek! Eerst meester Peter, onze muziekleraar. We hebben 

weer aan onze notenkennis gewerkt. Hele, halve en kwartnoten, in groep 4 draaien ze hun hand er 

niet meer voor om. 

Na de grote pauze is een dame van de brandweer in de klas gekomen. Ze heeft ons van alles 

verteld over haar werk en over brandveiligheid. De kinderen waren erg onder de indruk en hingen 

aan haar lippen. 

Ze hebben huiswerk meegekregen: schrijf een vluchtplan voor jouw eigen huis en vraag of de 

brandmelders wel eens gecheckt worden. Ze hebben een rood boekje meegekregen, waar het 

allemaal in staat. Ze kunnen er vast veel over vertellen. 

 

Even ook nog een praktische zaak, het valt ons op dat steeds vaker kinderen te laat komen. De 

inloop is van 8.15 uur tot 8.30 uur. Om 8.30 uur willen we echt starten met de les, het is fijn als 

alle kinderen dan op hun plek zitten. 

Wilt u erop letten dat ze afscheid nemen voor de klapdeuren ipv bij de kapstokken?  

 

Volgende week vrijdag is de discoavond. De kinderen kijken er enorm naar uit. We zijn al flink 

aan het oefenen op ons dansje, en die is niet makkelijk! 

 

Fijn weekend! 

 

 

 

Groep   

 

 

We hebben weer een gezellige en drukke week achter de rug. 

Op maandag was juf Suzanne Vree in de groep.  

Zij neemt de komende tijd de lesgevende taken van Dorine over op maandag en vrijdag. 

De drie dagen daarna hebben we gewerkt aan de CITO toets rekenen. 

Iedereen heeft enorm z'n best gedaan.  

Op donderdag was meester Peter er weer.  
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Tussen de lessen door oefenen we ons lied voor de disco van Just Dance.  

We hebben veel zin in de disco, vooral omdat het zo lekker laat is! 

Volgende week houden we in de klas een voorronde voor de playbackshow.  

Maandag a.s. is er een bieb bezoek, waarvoor het vervoer geregeld is. 

Een fijn weekend voor iedereen. 

 

 

 

Groep   

 

 

We zijn alweer aan het einde beland van het thema; de ruimte. 

Er zijn presentaties geweest over planeten, leven in een ruimtestation, verschillende 

ruimtevaarders en nog veel meer. 

De jongens en meisjes van groep 6 hebben met behulp van; een verhaal, een strip, een poster en 

een mini-werkstuk hun onderzoek afgesloten. 

De laatste presentaties zullen komende maandag zijn. 

 

Ook zijn we erg druk met het oefenen van ons dansnummer tijdens de disco. 

Tussendoor is er ook veel behoefte aan beweging en dan is het fijn om even te kunnen dansen. 

 

Gisteren was het tijd voor de playbackshow-finale. 

Een aantal kinderen had zich opgegeven om mee te doen. 

Alle optredens waren goed en er klonk na iedere show weer een enthousiast applaus. 

Uiteindelijk moest er toch gekozen worden en waren;  

Lieke en Lara de winnaars. 

Zij zullen tijdens de disco-avond optreden. 

 

Donderdag was ook meester Peter in de klas voor de muziekles. 

We hebben het gehad over hele noten, halve noten en kwartnoten. 

Hiermee hebben we oefeningen gedaan. 

Het was best lastig, maar ze hebben hun uiterste best gedaan. 

 

Fijn weekend! 

 

 

 

Proficiat 
 

5 feb. Kiki Postuma  1/2C 

6 Bram Valk  8 

8 Aiden Anakram  1/2C 
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