
ASJEMENOU      7 april t/m 14 april 2017 

 

 

Oproep decoratieploeg !         

      

 

Een paar keer per jaar wordt de school door enthousiaste ouders 

prachtig aangekleed in een thema (denk aan: Kinderboekenweek, sint, 

Kerst, lente/Pasen en zomer). Deze decoratieploeg, bestaande uit 

ongeveer 7 à 8 ouders, doet dit inmiddels al enkele jaren en is op zoek 

naar vervanging. Enkele ouders uit de ploeg hebben aangegeven graag 

het stokje te willen overgeven aan nieuwe ouders die zin hebben om de 

school ongeveer 5x per jaar om te toveren in een passend thema. 

 De spullen die daarvoor gebruikt worden, zijn allemaal op school 

voorhanden. Wie van de ouders heeft zin in deze leuke klus? 

Opgeven kan bij Dorine Rings (aanwezig maandag t/m donderdag).  

 

 

Ouderpanel 22 maart 2017 

         

 

Wat hebben we een enorm geslaagde avond achter de rug.     

Het onderwerp "elkaar informeren" leverde veel gespreksstof op. 

Een voorstelronde waarbij iedereen aangaf waar de meeste informatie werd gehaald (veelal 

Asjemenou, mails, kinderen) was het begin van een waardevolle avond. 

 

Om het onderwerp wat levendiger te maken, werden enkele stellingen voorgelegd aan de 

deelnemers. Op een denkbeeldige lijn (mee eens tot niet mee eens) kon ieder zijn positie 

innemen. De toelichting op de positie was het begin van de discussie. 

Deze werd voortgezet in drie groepen waarbij de opdracht was " Ga eens kijken welke 

informatiemiddelen er nodig zijn en welke wellicht zouden kunnen verdwijnen?".  

Elk groepje ging hiermee aan de slag.        

   . 

Tijdens een gezamenlijke nabespreking kwamen die ideeën en tips aardig dicht bij elkaar. 

Veel animo was er om het gebruik van de huidige schoolapp uit te breiden (hier lijken oneindig 

veel mogelijkheden te liggen). 

Verder bleek dat er op dit moment zo'n veelheid aan vormen van informatieverstrekking te zijn 

dat het onoverzichtelijk wordt, met als gevolg dat vormen niet gebruikt worden. 

 

Iets anders wat duidelijk naar voren kwam, is dat er verschillen zijn in de inhoud van de 

informatie (leuk en informatief, kindgebonden en klas/schoolgebonden). 

Van belang vonden de aanwezigen dat dat uit elkaar gehaald wordt.    

Op dit moment wordt de Asjemenou voor beiden gebruikt.  

    

 

 



Verder is er heel veel ter sprake gekomen, zoals " praatje bij de deur", de tien- 

minutengesprekken, Facebook, app-groepen en het gebruik, de bereikbaarheidslijsten, website, 

het ouderportaal etc. 

 

Tot slot hebben de aanwezigen vanuit het schoolteam (Dorine Rings en Cherida ter Bruggen) hun 

kijk op de avond gegeven. 

Onder het genot van een borreltje werd informeel wat door gesproken over dit onderwerp. 

 

Wij willen iedereen die aanwezig was daarvoor super bedanken 

Wie weet bent u er de volgende keer bij!!!!!!! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Joost van Ravesteyn 

Ilse Wessels 

 

 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

We zijn nog steeds druk bezig met het thema 'lente'. Volgende week donderdag hebben we 

paasontbijt in de klassen, dus zijn we samen met de kinderen bezig om de groepen in paassfeer 

om te toveren.  Als de kinderen thuis leuke paasspullen hebben, mogen ze dat meenemen voor de 

thematafel.  

In de lentemaanden hebben we veel leuke activiteiten op het programma staan. We zijn heel blij 

met alle hulpouders! 

Volgende week hebben we een gezellige korte week. Donderdagochtend is het paasontbijt en die 

middag gaan we nog een leuke paasactiviteit met de kinderen doen. Op Goede Vrijdag zijn de 

kinderen vrij. 

 

Groep 1/2A: De kinderen hebben woensdag 12 april pabogym 

 

Groep 1/2C: Juf Marjolein is woensdag 12 april afwezig i.v.m. BHV cursus. Juf Lotte staat deze 

dag voor de klas. 

 

  

 

Groep                                   (juf Noortje en juf Ginette) 

 

 

Het was en rustige week. Dat is best bijzonder. We hadden zelfs geen muziekles. 

Wel is er inloopavond geweest. De kinderen hebben weer vol enthousiasme verteld wat we 

allemaal doen in groep 4. 

Het zijn veel vakken inmiddels. Begrijpend lezen is er nu ook bijgekomen, wij werken met de 

methode Grip op Lezen. 
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Het thematisch werken met het thema 'een huis bouwen' loopt nu lekker. 

De kinderen weten precies waar ze per keer mee aan de slag gaan. Je kan merken dat ze enorm 

gegroeid zijn ten opzichte van het begin van dit schooljaar. Knap! 

We werken binnen het thema volgens een circuit. Iedere week gaan ze per groepje met iets 

anders aan de slag.  

De onderdelen lopen uiteen van informatie zoeken op de computer, tot proefjes doen m.b.t. 

isolatie. 

Er zijn prachtige bouwtekeningen meegenomen naar school, maar ook interessante boeken komen 

met regelmaat de klas in. De betrokkenheid is alweer groot, de kinderen werken met plezier aan 

dit nieuwe thema. 

 

Volgende week een iets korter weekje. 

Donderdag ochtend zal er paasontbijt zijn op school. De kinderen hoeven dan vooraf niet thuis te 

ontbijten. 

 

Fijn weekend! 

 

 

 

Groep   

 

 

Vorige week hadden we een extra leuke week. Op dinsdag mochten wij met het prachtige weer 

buiten tennissen bij Duinvliet. De kinderen krijgen daar een tennisclinic.  
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Op donderdagmiddag kwam de schrijver Maurits van Huijstee op bezoek in de klas.  

Hij heeft verteld over het beroep schrijver, een stuk voorgelezen en een boek verloot in de klas. 

Welmoed was de gelukkige winnares!  

Vrijdagochtend kwam hij nog even terug om de boeken te signeren die de kinderen kochten.  

 

          

 

Deze week hadden de kinderen de tweede Aardrijkskunde toets en een spellingtoets.  

We hebben weer hard gewerkt aan het thema Dinosaurussen en met de inloopavond hebben de 

kinderen de dinosaurus van klei laten zien. Hieronder ziet u een kleine selectie.  

 

 
 

 

 

Proficiat 
 

10 Noah Anakram   3 

11 Mette Lagendijk  8 

11 Merlijn Las Van Bennekom 6 


