
ASJEMENOU   3 t/m 10 maart 2017 

 

 

Start 

 

De voorjaarsvakantie is voorbij en we zijn weer vol energie gestart. Het team is op vrijdag voor 

de voorjaarsvakantie, op de studiedag van 17 februari, o.l.v. Tessel van der Linde 

(Onderwijsadvies) aan de slag gegaan met thematisch werken, waarin spelend leren (onderbouw) 

en onderzoekend leren (midden/bovenbouw) centraal stond. Bij spelend leren wordt aangesloten 

bij het spel van jonge kinderen. Kennis en vaardigheden worden doelbewust aan het spel 

gekoppeld om van spel spelend leren te maken. Bij onderzoekend leren worden kinderen meer 

uitgedaagd om zelf over vragen na te denken. Door onderzoekend te leren ontwikkelen kinderen 

21-eeuwse vaardigheden en het vergroot hun betrokkenheid bij de lesstof (wereldoriëntatie en 

taal). 

Door de input van Tessel zijn we als team weer een stapje verder gekomen in de ontwikkeling van 

het thematisch werken op de Aloysiusschool. 

Ook deze week zijn we gestart met een studiedag. We hebben die dag intensief gesproken over 

de opbrengsten n.a.v. de middentoetsen van CITO. We hebben de groepsresultaten geanalyseerd 

en gekeken hoe we de resultaten kunnen interpreteren en welke acties ondernomen dienen te 

worden. Is extra ondersteuning of uitdaging nodig? Welke ambities formuleren we voor de 

kinderen (individueel en als groep)? En hoe gaan we dat bereiken? De resultaten van CITO zijn 

sinds kort weer zichtbaar via het Ouderportaal. 

 

 

Vastenactie. 

 

Afgelopen woensdag is de vastenactie officieel van start gegaan. 

Doel: Samen sparen voor een waterput in Togo. 

Anneke en Prudence van stichting La Lumière kwamen woensdag 

een presentatie geven. 

In de presentatie hebben zij o.a. verteld over het belang van 

schoon drinkwater. 

Hun wens is het bouwen van een waterput. 

Dit hebben de moeders en kinderen van La Lumière nodig. 

Een aantal kinderen hebben samen met Anneke en Prudence 

Togolese limonade gemaakt. 

Alle kinderen van de Aloysiusschool hebben vervolgens kunnen 

proeven van deze limonade en kregen daarbij ook een echt 

Afrikaans koekje. 

Middels de strippenkaarten en de verzamelbakjes zijn alle 

kinderen inmiddels van start gegaan. 

Een aantal kinderen hebben zelfs al wat geld opgehaald! 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de klassen zijn we gestart met het maken van spulletjes voor het kraampje. 

Iedere klas maakt iets voor het kraampje, wat vervolgens verkocht gaat worden. 

 

De openingstijden van het kraampje zijn: 

 

donderdag 9 maart 8:15 uur - 8:30 uur en 14:30 - 14:45 uur 

vrijdag 10 maart 8:15 uur - 8:30 uur. 

maandag 13 maart 8:15 uur - 8:30 uur. 

dinsdag 14 maart 8:15 uur - 8:30 uur en 14:30 - 14:45 uur 

 

Naast de creatieve werkjes van de kinderen kunt u ook zelfgemaakte artikelen uit Togo kopen. 

Bijvoorbeeld: portemonneetjes, sleutelhangers, schortjes en armbandjes. 

Let op: vanaf maandag 6 maart kunt u "oude" kinderboeken in de aula inleveren. 

Vanwege de omvang van de actie houden we de boekenmarkt voor de kinderen op: vrijdag 17 

maart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Afgelopen dinsdag hebben we gezellig gekletst met de kinderen over de vakantie. Wat hebben ze 

allemaal leuke dingen gedaan! 

Nu zijn we druk bezig met het thema ´kunst´. Als de kinderen thuis nog spullen hebben over dit 

thema, mogen ze dat natuurlijk meenemen. 

De middelste kleuters zijn deze week begonnen met de weektaak. Ze krijgen 2 werkjes per week 

die ze zelfstandig moeten maken. Ze hadden er zin in, maar vonden het ook een beetje spannend. 

Dit keer was het een tekenopdracht en een kapla opdracht. 
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Vanaf volgende week dinsdag komen alle oudste kleuters bij elkaar in groep 1/2C bij juf 

Marjolein. Elke dinsdagmiddag zijn ze een uurtje bij elkaar voor de groepsbinding en doen we 

allemaal leuke spelletjes die echt bij oudste kleuters horen. De middelste en jongste kleuters 

van juf Marjolein worden dan verdeeld over de andere 2 kleutergroepen. 

 

1/2B: Deze week is Sara Middeldorp gestart in onze groep. We wensen haar veel plezier bij ons 

in de klas.  

 

  

 

Groep                             (juf Noortje en juf Ginette) 

 

 

Deze week begon met een vrije dag voor de kinderen. Een iets kortere week dus. 

Woensdag is de vastenactie van start gegaan. Een aantal kinderen zijn al meteen klusjes gaan 

doen. Heel leuk, want er worden ook andere dingen gedaan dan die op de strippenkaart staan. Zo 

heeft iemand de kachel aangestoken, een ander heeft ijsjes verkocht en weer een ander leest 

papa elke avond voor. De kinderen zetten zich vol enthousiasme in voor de waterput. 

 

Daarnaast hadden we gisteren ook nog heel leuk en leerzaam bezoek in de klas van Marcel, een 

neef van Julian. Hij heeft een prachtige reis gemaakt naar Antarctica. 

En hoe toevallig, ons thema is momenteel de Zuid-en Noordpool! 

Hij heeft een presentatie gegeven en daarbij veel verteld over wat hij daar gezien en gedaan 

heeft. Heel interessant. De kinderen hadden de kans om vragen te stellen en konden zo meteen 

nog meer antwoorden krijgen op dingen waar ze nog meer van wilden weten. 

Marcel, was onder de indruk van onze kinderen. Hij vond dat ze al erg veel wisten. Natuurlijk 

hebben wij ook onze zelfgemaakte posters over dit onderwerp laten zien. 

Een geslaagd bezoek. 

 

Fijn weekend! 

 

 

 

Proficiat 
 

10 maart Noah Anakram  3 
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