
ASJEMENOU   12 t/m 19 mei 2017 

 

 

Laatste periode 

 

Na twee weken heerlijk uitrusten in de meivakantie zijn we deze week weer vol energie gestart 

aan de laatste periode van het schooljaar. Een drukke tijd, waarin veel en vooral leuke 

activiteiten plaatsvinden, zoals schoolreisjes, sportdagen, kamp en musical groep 8, 

avondvierdaagse en muziekavond. Maar ook zal er nog even hard gewerkt moeten worden want 

eind mei/begin juni staan weer de Cito eindtoetsen (groep 3 t/m 7) op het programma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van de oudervereniging 

 

Het schoolreisje komt er weer snel aan. De oudervereniging zal op 29 mei de bijdrage van €25 

per kind incasseren voor de groepen 1 t/m 7. Mocht u nog geen machtiging hebben ingeleverd en 

de bijdrage nog niet hebben voldaan, wilt u deze dan zelf overmaken naar de oudervereniging op 

rekening NL14 RABO 0384 4022 67 ovv naam en groep van uw kind? Hartelijk dank voor uw 

medewerking, 

Piet van Stijn - penningmeester van de OV 

 

Alvast bedankt, Piet 

 

Agenda 

 15 mei: schoolreisje groep 3,4 en 5 

 16 mei: schoolreisje groep 1 en 2 

 19 mei: sportdag groep 5 t/m 8 

 24 mei: sportdag groep 1 t/m 4 

 25 en 26 mei: vrij i.v.m. hemelvaart 

 

 

Muziekavond 

Op donderdagavond 1 juni is het zover; onze jaarlijkse muziekavond. 

Deze week konden de kinderen zich opgeven (voorwaarde: je zit op muziekles) 

Mocht uw kind zich nog niet hebben opgegeven, maar wel graag mee willen doen, stuur dan een 

mailtje naar: noortje.thissen@jl.nu 

 

Aanstaande dinsdagmiddag vanaf 14.45 uur en woensdagmiddag vanaf 12.15 uur horen wij graag 

wat de kinderen gaan spelen, dus instrumenten en bladmuziek mee! 

mailto:noortje.thissen@jl.nu


Wedstrijd rekenspel ontwerpen plusklas 

 

De kinderen in de plusklas hebben in twee- of drietallen rekenspellen ontworpen. Ze moesten 

hierbij rekening houden met een aantal factoren, zoals creativiteit, originaliteit, afstemming op 

zelf gekozen doelgroep, duidelijke handleiding, enz. 

 

Een kinderjury uit de groepen 5, 6, 7 en 8 hebben vervolgens de spellen beoordeeld. Het spel 

'Kraak de Kluis' is hier als beste uitgekomen. 

Dit spel, gemaakt door Toon, Noud en Joni, is ingezonden om mee te doen aan een landelijke 

wedstrijd. 

 

Begin deze week kregen we bericht dat hun spel in de prijzen is gevallen!! (zie bericht hieronder) 

Heel knap. 

Aanstaande woensdag gaan ze hun prijs in Utrecht in ontvangst nemen. 

 

Hoi allemaal, 

Van harte gefeliciteerd! 

Jullie horen bij de 12 prijswinnaars van de rekenspellenwedstrijd 2017! 

Een hele mooie, knappe en bijzondere prestatie. 

Jullie spel is gekozen uit 127 mooie, leuke, grappige, originele en slimme rekenspellen. 

Dit is gedaan door een vakjury en vervolgens door een kinderjury. 

Dát je een prijs hebt is, zeker! 

 

 

Nieuw (houten) buiten materiaal kleuters 

 

Buitenspelen is belangrijk voor (jonge) kinderen en neemt een grote plaats in in hun ontwikkeling. 

We proberen de speelomgeving van de kinderen zo uitdagend en divers mogelijk te maken d.m.v.  

inrichting (speelhuisje/glijbaan/klimrek en zandbak) en door de materialen (karren/fietsen/ 

ballen etc.) Vorig schooljaar hebben we stevige doeken gekregen (afscheidscadeau groep 8) die 

aangehaakt kunnen worden aan de paal en waarmee de kinderen prachtige tenten kunnen bouwen. 

We zijn hier erg blij mee! 

Tijdens één van onze studiedagen stelden wij ons de vraag: “Hoe kunnen we het buitenspelen nog 

uitdagender maken vanuit onze visie Kleuteronderwijs? Wat ontbreekt er nog?” Dit heeft ons 

doen besluiten om houten constructiemateriaal (houten planken/blokken) aan te schaffen, 

waarmee de kinderen naar eigen inzicht kunnen bouwen/sjouwen en hun fantasie en creativiteit 

de vrije loop kunnen laten gaan! (zie foto’s) 



                      

 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Na 2 weken vakantie was het wel weer even wennen voor de kinderen, maar we zijn de week 

rustig opgestart. Uiteraard hebben we eerst naar de vele vakantieverhalen geluisterd!  

Daarna zijn we gestart met het nieuwe thema: Dieren en hebben we onze schoolreisbestemming 

bekend gemaakt (Artis). De kinderen hebben er veel zin in!  

 

Om onze lokalen geheel in de juiste sfeer te brengen hebben wij de kinderen gevraagd om 

(knuffel)dieren of kleine dieren –voorzien van naam- voor de thematafel mee naar school te 

nemen. Ook willen we onze lokalen ombouwen tot dierentuin, ’t zal me een beestenbende worden!!! 

Dinsdag 9 mei heeft u een informatiemail ontvangen over het schoolreisje. 

 

Reminder: woensdag 17 mei (de dag na het schoolreisje) hebben de kleuters vrij i.v.m. een 

studieochtend van de kleuterjuffen.  

 

Groep 1-2 a: heeft een nieuwe kleuter in de groep. Zijn naam is: Max Arenda. 

Groep 1-2 b: heeft er deze week ook een nieuwe kleuter bij. Zijn naam is: Olan Barendrecht 

(broertje van Eden uit groep 1-2 c)    

Ook groep 1-2 c: is uitgebreid met een nieuwe kleuter, nl. Tomer Krukziener. 

Welkom Max, Olan en Tomer, met jullie erbij wordt het nog gezelliger in de groepen!!!! 

 

 

 

Groep   

 

  

Wat is er deze week hard gewerkt! 

Het was een gekke week, met andere juffen voor de klas. 

Gelukkig hebben de kinderen van groep 3 laten zien, hoe hard er gewerkt kan worden. 

Zo hebben ze echt hun best gedaan op het moederdagcadeau.  En zijn er vrolijke vlinders 

geknutseld die op de ramen hangen. 

Donderdag zijn we op bezoek geweest bij het Kunstfort in Vijfhuizen. 
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Hier zijn de kinderen in groepjes bezig geweest met allerlei opdrachten over soldaten. 

En moesten er "slapende soldaten worden gezocht", werd er vlag veroverd en  

werd er als echte soldaten getraind. Ook zijn er monsters gemaakt, die hopelijk de "vijand" 

zullen afschrikken. 

Komende maandag gaan we op schoolreis naar Drievliet. 

Denkt u aan voldoende eten en drinken, een rugtas en eventueel zonnebrandcrème? 

 

Wij hebben er zin in! 

 

Fijn weekend! 

 

 
 

 

 

 

 

 



Groep                                    

 

  

 

Afgelopen maandag zijn we begonnen aan ons laatste stukje schooljaar. De kinderen hadden 

allemaal genoten van de meivakantie en zin om weer te beginnen. 

We hebben hard gewerkt aan onze verrassing voor Mama, we hebben een start gemaakt met de 

tafel van 6 en zijn begonnen aan ons nieuwe thema voor Taal over 'Slapen'. Ondertussen hebben 

we allemaal een hele nieuwe plek in de groep, we hebben de tafels in groepjes gezet. De juffen 

zijn benieuwd hoe goed dat gaat. 

Aanstaande maandag op schoolreis, in de mail vindt u alle informatie daarover. 

Duimen voor mooi weer en dan lekker naar Drievliet. 

 

Er zijn wat neten gevonden in de groep, wil iedereen thuis ook goed blijven controleren? 

 

 

 

 

Proficiat 
17 Sebastiaan Corver 1/2A 

18 Sanjay Ie  8 

18 Hedde Schippers 1/2C 
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