
ASJEMENOU   9 t/m 16 december 2016 

 

 

Nog één keer Sinterklaas 

 

Het Sinterklaasfeest van maandag jl. was weer een groot succes. Een feestelijke intocht, leuke 

cadeautjes en prachtige surprises. Achter de schermen is er veel werk verzet om deze dag 

mogelijk te maken. En dan denk ik met name aan de ouders Ilse, Petra, Tineke, Carolien, Marloes 

en Saskia en de leerkrachten van de Sint-werkgroep. Dank is ook op zijn plaats voor Sinterklaas 

en zijn 7 pieten. Zij hebben ervoor gezorgd dat het weer een onvergetelijke dag is geworden. 

 

 

Òp naar de Kerst 

 

En dan gaan we weer naadloos over in de Kerstperiode. Het valt niet mee 

voor de kinderen (en ook voor ons) om meteen weer te schakelen. De 

groepen zijn weer versierd en de ouders van de decoratie ploeg hebben 

vandaag de gangen en de aula in kerstsfeer gebracht. Dank voor jullie 

kerst-inzet. Over twee weken vieren we het kerstfeest op school 

waarover u later meer zult horen. 

Het worden in ieder geval weer sfeervolle weken. 

 

 

Aanmelding nieuwe leerlingen 

 

Voor wie het betreft:  

In de maand januari ga ik mij bezig houden met de indeling en planning van de nieuwe groep 4-

jarigen die instroomt in het schooljaar 2017-2018.  

Ten onrechte wordt ervan uitgegaan dat jonge nog instromende broertjes of zusjes van reeds op 

onze school zittende leerlingen, automatisch ingedeeld worden. Dit gebeurt alleen wanneer u een 

aanmeldformulier voor desbetreffend kind heeft ingevuld en ingeleverd.   

Dus: 

1. Als u een kind heeft dat geboren is tussen 01-10-2013 en 01-10-2014  

2. En u graag wilt dat dit kind op onze school geplaatst wordt. 

3. En u nog geen aanmeldformulier voor dit kind bij school heeft ingevuld en ingeleverd. 

4. Vraag dan zo spoedig mogelijk een aanmeldformulier aan mij, en lever deze ingevuld weer 

in. 

Broertjes/zusjes van leerlingen die al op onze school zitten, hebben vanzelfsprekend voorrang 

bij plaatsing.  

 

 

Kleding e.d. 

 

De bakken met overgebleven kleding e.d., zitten weer overvol. U krijgt de 

gelegenheid om t/m uiterlijk woensdag 21 december de zakken in te zien of 

er iets van uw kind bij zit wat u al een tijdje hebt gemist. Daarna gaat alles 

weg. 

 

 

 



Touchscreens 

 

Onze groepen zijn voorzien van digitale schoolborden. Die hebben hun langste tijd alweer gehad. 

De digitale borden zijn storingsgevoelig en slecht zichtbaar bij fel daglicht. De digitale 

schoolborden zullen gefaseerd vervangen worden door 65-inch touchscreens (een soort 

interactieve, mega televisie). Deze screens zijn lichtsterker en beduidend minder 

storingsgevoelig. In de kerstvakantie zullen ze geplaatst worden in de groepen 6 - 7 en 8 en in de 

groepen 1-2 B en 1-2 C en op termijn in de andere groepen. Kom gerust eens kijken na de 

vakantie. 

 

 

UITNODIGING AAN ALLE OUDER(S)/VERZORGER(S)  

 

Voor de Kerstborrel 2016  

Wanneer de kinderen op donderdag 22 december in hun klas genieten van het kerstdiner is er 

voor alle ouders en verzorgers DE KERSTBORREL naast de peuterspeelzaal.   

 

Een leuke manier om nader kennis te maken, bij te praten en 

te toasten op een gelukkig 2017. Op ons menu staat vers 

gemaakte erwtensoep met roggebrood en/of goulash soep 

met stokbrood en kruidenboter. En uiteraard kunnen we 

genieten van een drankje, met en zonder bubbels in diverse 

varianten.   

 

Start kaartverkoop: 

De kaartverkoop start vanaf woensdag 14 december voor 

en na schooltijd op het schoolplein. Koop snel een kaartje van 

€ 7,- p.p. (eten en drinken) want het wordt net zo gezellig als 

vorig jaar. Volg de lichtjes op 22 december en kom ook naar de kerstborrel !!  

 

De Oudervereniging 

 

 

Sport-In Fun Experience 

 
Kom naar de Sport-In Fun Experience in de kerstvakantie.  
Voor Glow in the Dark sporten en nog veel meer leuks.  
Kom jij ook in fluorescerende kleding naar dit originele sportspektakel? Op woensdag 28, donderdag 29 en 
vrijdag 30 december van 10.30 tot 16.30 uur in het Kennemer Sportcenter Haarlem. Het is voor kinderen 
van 3 t/m 13 jaar. Een dagkaart kost €10,- in de voorverkoop. Meer informatie op sportsupport.nl of schrijf je 
direct in voor de Sport-In Fun Experience via www.jeugdsportpas.nl 
 
Welke sport ga jij uitproberen? 
Wil jij ontdekken welke sport jij nog meer leuk vindt? Kijk dan eens naar het aanbod op de website van de 
jeugdsportpas.nl. Er staat weer een heel nieuw sportaanbod online. Van basketbal tot paardrijden en van 
bowlen tot trampolinespringen. Ontdek wat jij leuk vindt door verschillende sporten uit te proberen. Kijk op 
jeugdsportpas.nl voor het hele aanbod. Het nieuwe JeugdSportpas-magazine krijgen jullie nog voor de 
kerstvakantie uitgedeeld.  Alvast fijne kerstvakantie en op een sportief 2017!   
 

http://www.sportsupport.nl/
http://www.jeugdsportpas.nl/
http://jeugdsportpas.nl/
http://www.jeugdsportpas.nl/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Wat hebben we toch een leuk sinterklaasfeest gehad! Fijn dat sinterklaas toch nog in de 

gelegenheid was om ook onze school te bezoeken. Dinsdag was het speelgoedmiddag en hebben 

we nog leuk met onze cadeautjes kunnen spelen. 

 

Woensdag hebben de kleuterlokalen een hele metamorfose ondergaan, omdat er plaats gemaakt 

moet worden voor een (hangend) digibord. Dit bord zal in de kerstvakantie geplaatst worden.  

 

Al onze lokalen zijn inmiddels van gezellige kerstversiering 

voorzien en de eerste kerstknutselwerkjes hangen al weer in 

de klas. 

 

Met het oog op het kerstdiner (22 december) zal aanstaande 

donderdag “kerstballen” met gerechtjes op de klassendeur 

hangen. U mag een gerecht kiezen en dat gerecht verzorgen. 

 

Reminder: vrijdagochtend 27 januari is er een studiedag voor de leerkrachten van groep 1-2 .  

De kleuters zijn dan vrij 

 

Groep 1/2 c heeft een nieuwe kleuter in de groep, zijn naam is Joris van Winden. Welkom Joris, 

we hopen dat je snel gewend bent! 

 

 

 

Groep                                    

 

  

Wat een feest was het afgelopen maandag, Sint en zijn Pieten op school. De kinderen hebben 

genoten van de aankomst, een feestje in de aula en van het bezoek van Sinterklaas in de groep.  

Sinterklaas had gehoord dat dit de leukste groep 4 van Nederland is, wat een compliment voor 

deze fijne groep. Het was een prachtige dag. 

Dinsdag hebben we met elkaar nagepraat over pakjesavond en woensdagmiddag is de kerstboom 

weer in de klas geschoven! Wat een gezellige maand is het toch.  

Annemieke (August), Bernadette (Olivia) en Monique (Sasha), bedankt voor jullie hulp om de klas 

in kerstsfeer te brengen. 

 

Dan nog even wat anders; één van de kinderen is zijn gymspullen kwijt. Wie heeft een plastic tas 

gevonden met daarin een shirt, broek en Rucanor schoenen in maat 36? 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eYcG8cpzkYkljM&tbnid=tSASYd5tUOgoxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lizkingevents.com/2013/02/04/2-things-to-consider-when-trying-a-new-event-tech-product/&ei=4IzVUYW7HcHUswaC0YDQCw&bvm=bv.48705608,d.Yms&psig=AFQjCNEAYrTUITyzM_WCof4L7q6d4eV6RQ&ust=1373036073466513


 

Groep   

 

 

Maandag was het dan uiteindelijk zover! Sint en Piet kwamen gelukkig ook naar groep 5, nadat we 

in de aula een coole Pietendans hadden opgevoerd voor Sinterklaas. Sint las voor uit het grote 

boek en was blij te lezen dat de kinderen zo goed met lezen bezig zijn en heel enthousiast zijn 

over alle projecten die ze in de klas doen met natuur en geschiedenis. Tot slot kreeg ieder kind 

een mooi cadeau van de pieten en heel veel pepernoten. Die dag hebben we verder niet meer 

gewerkt, maar lekker gespeeld, levend memory gedaan, getekend en film gekeken. Kortom een 

heel gezellig dagje! 

Nu de Sint weer uit het land is, kijken we uit naar de kerstperiode, waarin de rust terugkeert in 

de klas. 

Fijn weekend! 

 

Juf Susanne en juf Dorine 

 

 

 

Groep   

 

 

Maandag was het dan eindelijk zo ver! Sinterklaas kwam op school, maar wat voor groep 6 veel 

belangrijker was; de surprise! 

Vrijdag hadden we de klas voorbereid en maandagochtend kwamen de kinderen de surprise in de 

klas zetten. Toen we de Sint had verwelkomd op het schoolplein kon het beginnen. 

De kinderen gooiden met een dobbelsteen en bij elk nummertje mochten de kinderen iets doen. 

De belangrijkste nummers waren de nummer 1, 3 en 6 want dan mocht je de ballon kapot prikken 

met daarin een naam van een kind uit de klas. Als je naam erin zat, dan mocht je je surprise 

uitpakken.  

We hebben de foto’s van de prachtige surprises in de schoolapp gezet dus daar kunt u ze 

allemaal bekijken.  

Dinsdag mochten de kinderen even wat langer blijven liggen en begon pas om 9.30 uur de gewone 

schooldag.  

Woensdag werd onze klas versierd en nu zitten we helemaal in de kerstsfeer. Elke ochtend lezen 

we heerlijk in het donker met de kerstverlichting.  

 

Naast alle feesten wordt er natuurlijk ook gewerkt in groep 6. We hebben het deze week gehad 

over het ex kofschip, over grootte/grote en werken we aan het thema; de ruimte. 

Ook kan uw kind vertellen welke kant u oprijdt, want de we hebben de richtingen van de windroos 

geleerd.  
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Proficiat 
 

11 Douwe Châtel  1/2C 

11 Moos Los  5 

11 Milla Overtoom 1/2A 

11 Olivia van Veen  7 

12 Jochem Groenendijk 5 

13 Eden Barendrecht 1/2C 

15 Joni Heijn  7 

16 Xavier Tax  1/2A 


