
ASJEMENOU   4 t/m 11 november 2016 

 

 

Inloopavond 

 

Deze week, op dinsdagavond 8 november vindt de 1e ‘inloopavond’ plaats. 

U bent welkom om van 18.30 tot 19.30 uur samen met uw kind(-eren) te 

komen kijken naar de werkjes waar ze trots op zijn. Misschien ten 

overvloede….dit is geen ouderavond en er wordt door de leerkracht niet 

gesproken over de individuele ontwikkeling van uw kind. Deze avond vindt 

later deze maand plaats, waarover binnenkort meer. 

 

 

Duurloop 

 

Vandaag is er de jaarlijkse duurloop voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8. 

Meester Michiel heeft weer een uitdagend parcours uitgezet in ‘Middenduin’. 

Er zullen heel wat zweetdruppeltjes van de hoofden lopen. Maar het gaat er 

niet om wie de snelste is, maar dat je trots kan zijn op je eigen geleverde 

hardloopprestatie ! 

 

 

 

 

Kannen gevonden! 

 

Wie o wie mist er nog zijn water/limonade-kan? 

We mochten deze lenen voor de jubileumdag,  

maar helaas zijn deze niet voorzien van naam. 

 

De kannen zijn op te halen in de lerarenkamer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Wat hebben we een leuke herfstwandeling gehad, dank aan alle 

hulpouders! Inspiratie genoeg opgedaan om de mooie 

herfstkleuren in de klas te halen door bomen te schilderen, 

plakken en krijten!  Ook onze herfsttafels komen steeds voller 

te liggen met herfstmateriaal! 

Gisteren was het podiummiddag. De kleuters hebben vol trots 

hun herfstliedjes gezongen. Ze vonden het best spannend, maar 

het ging heel goed! 

 

Inmiddels zijn we ook al druk bezig met het maken van de  

st. Maarten lampionnen, want 11 november gaan we –onder 

schooltijd- met onze lampionnen een wandeling door de buurt 

maken. 

 

Wilt u uw kind komende week een 

stokje, voorzien van naam en lampje, 

meegeven? 

 

 

Dinsdag 8 november gaan juf Liesbeth en juf Willyanne naar het Jaarcongres Het Jonge Kind in 

Utrecht. Voor groep 1/2 a en groep 1 /2 b komen dan invallers te staan. 

Dinsdagavond is het inloopavond van 18.30 uur tot 19.30 uur. Dit betekent dat uw kind de klas 

mag laten zien aan familie, vriendjes, buren etc. Iedereen is van harte welkom!!!! 

 

 

 

Groep   

 

  

Wat waren de jongens en meisjes uit groep 3 creatief. De lampionnen zijn zo goed als af. 

30 lieve uiltjes zijn zorgvuldig uit geprikt en van een mooie kleur voorzien. 

We weten zeker dat ze volgende week met trots hun lampion laten zien thuis. 

 

Donderdag was meester Peter weer in de klas en hebben we een nieuw lied geleerd. Erg leuk! Ook 

hebben ze het gehad over ritme en maat en kunnen ze al een klein beetje noten lezen. Heel knap! 

Donderdagmiddag hebben de jongens en meisjes van groep 3 héél knap gezongen op het podium. 

We hebben een echt groep 3-lied laten horen en daarna nog een lied wat we geleerd hebben met 

de muzieklessen. Wat hebben ze dat goed gedaan. 

3 foto's zijn verzonden naar alle ouders via de nieuwe "schoolapp". 

 

Komende dinsdagavond is het inloopavond. 

Dan kunt u in de klas alle schriften en werkjes van de kinderen bewonderen. (18:30 - 19:30 uur) 

 

Fijn weekend! 
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Groep                              (juf Noortje en juf Ginette) 

 

  

Wat zijn ze goed hun best aan het doen met lezen! 

Een heel herfstverhaal met versjes en al werd er zo even op het podium neergezet. Knap hoor! 

Het podium was wel wat aan de krappe kant voor kinderen van groep 4, die toch duidelijk alweer 

een stuk groter zijn dan twee jaar geleden. Desondanks hebben ze het goed gedaan. 

Via de schoolapp zijn er een paar foto's van dit optreden gedeeld. Deze zijn ook met een 

inlogcode op de website bij groep 4 te zien. 

Deze code hebt u, als het goed is, eerder al ontvangen met uitleg hoe de app te installeren. 

 

Gisteren was een dag waar er wat minder aan taal en schrijven werd gedaan, want voor de 

podiummiddag hebben we ook nog muziekles gehad van meester Peter. 

We hebben nu geleerd hoe kwart noten, achtste (sommigen zeggen achtigste) noten en zestiende 

noten eruit zien. Wat een feest allemaal! 

 

Maar er is afgelopen week ook keihard gewerkt, we hebben een toets gehad voor rekenen. 

Behalve dat lezen vooruit gaat hebben we ook rekenkanjers. Fijn dat de kinderen zo goed hun 

best doen. Naast optellen en aftrekken, zijn we inmiddels al flink aan het oefenen met de tafel 

van twee. We hebben hiervoor een extra 'tafeltje van 2' werkboekje. Buiten school, op die fiets, 

in de auto of in het bos, samen op speelse wijze oefenen mag altijd. Vinden de kinderen vast leuk. 

 

Volgende week vrijdag is het Sint Maarten. Wij gaan dan met onze lampionnen naar de 

Houttuinen en zingen voor de bewoners. Een traditie waar iedereen altijd blij van wordt. Willen 

alle kinderen na het weekend een lampionstokje, voorzien van naam, mee naar school nemen? 

 

Fijn weekend! 

 

 

 

Groep   

 

 

De weken vliegen voorbij! En wat wordt er hard gewerkt! Met taal zijn we in het tweede thema 

(Nacht) begonnen met het schrijven van een Nachtgedicht. De kinderen leren hoe je een 

spannend verhaal of gedicht kan schijven, hoe je een spannend begin schrijft en welke woorden 

je daarvoor kan gebruiken. Het leukste is natuurlijk om straks je eigen gedicht voor de klas te 

mogen voorlezen. Ook de eerste thema's voor geschiedenis (prehistorie) en natuur (spinnen) zijn 

afgerond. Beide onderwerpen zijn door alle kinderen voor de klas gepresenteerd. Iedereen heeft 

het geweldig gedaan. Heel stoer om zo voor de eerste keer een echte presentatie te houden. Met 

geschiedenis zullen we ons de komende zes weken gaan bezig houden met het thema 

Middeleeuwen. Ook dan gaan de kinderen weer aan de slag met hun eigen opzoekvraag, waarbij ze 

zelfstandig op zoek gaan naar een antwoord op hun vraag. Ook met natuur zal volgende week weer 

gestart worden met een nieuw thema. 

Inmiddels is de voorleeswedstrijd in volle gang. Veel kinderen doen hun best om zo goed mogelijk 

voor te lezen voor de klas. En dat lukt al heel goed! De winnaar van groep 5 zal het eind november 

gaan opnemen tegen de winnaar van groep 6. We kijken er naar uit! Fijn weekend! 

 

Juf Susanne en juf Dorine 
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Proficiat 
 

5 Noah Knol  1/2C 

6 Noah de Haas  1/2C 

7 Hannah Samson 7 

7 Noa Timmer  6 

9 Fee Bedaux  1/2B 

9 Bruno Korvinus  8 

10 Cas Middeldorp 1/2A 


