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2017 

 

En dan is het zomaar 2017. Een nieuw jaar met nieuwe kansen, nieuwe 

hoop, en ongetwijfeld vol verrassingen. Namens het team wens ik u een 

gezond en goed 2017 toe. 

 

 

Waarneming directietaken 

 

Zoals u weet zal ik na de voorjaarsvakantie starten in mijn nieuwe baan op de Tweemaster in 

Vijfhuizen.  

De sollicitatiecommissie heeft binnenkort de eerste gesprekken met kandidaten voor de 

vacature van directeur op de Aloysiusschool. Totdat mijn opvolger daadwerkelijk aan 

de slag gaat, zal ik waargenomen worden door Dorine Rings, groepsleerkracht van groep 

5. Dorine heeft mij al eerder tot volle tevredenheid vervangen tijdens mijn tijdelijk 

afwezigheid in juni 2015. Dorine doet op dit moment de opleiding tot schoolleider. 

Vanaf 30 januari zal ik mijn taken aan Dorine successievelijk overdragen. Dat betekent 

in de praktijk dat Dorine haar groepstaken in groep 5 tijdelijk neerlegt en vervangen 

zal worden door Suzanne Vree. Dit besluit is met instemming van het College van Bestuur 

genomen.  

De ouders van groep 5 zijn al eerder met een aparte brief op de hoogte gebracht. 

 

Agenda 

 

 dinsdag 17 januari 20.00 uur, vergadering oudervereniging. 

 woensdag 18 januari, studiedag leerkrachten, alle leerlingen zijn deze dag VRIJ ! 

 

Rapportage 

 

Op donderdag 16 februari komen de leerlingen thuis met hun 1e rapportage van dit schooljaar. 

Dit jaar is de rapportage helemaal op de schop gegaan. Dit is het gevolg van ons veranderende 

onderwijs en de input en wensen die naar voren zijn gekomen in een bijeenkomst van het 

ouderpanel. 

Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie. 

 

 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

* Een nieuw jaar en de start van een nieuw kleuterplein thema namelijk Post. 

Deze vier weken spelen, werken en praten wij over alles wat maar te maken heeft met post. 

Spelenderwijs ontdekken de kinderen wat er allemaal op het postkantoor of in de postwinkel 

gebeurt.  
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Ze wegen brieven en pakjes en onderzoeken of alle brieven wel door de brievenbus passen. 

Verder ontdekken ze wat een postbode allemaal moet kunnen. Ze werken met een plattegrond, 

getallen en sjouwen en balanceren als een echte postbode. 

Ook mogen alle kinderen een eigen brievenbus maken om in de klas post te ontvangen. 

Daarom graag allemaal een schoenendoos meenemen; dan kunnen we aan de slag!  

 

*Woensdag 18 januari is er een studiedag voor de leerkrachten en hebben alle kinderen een hele 

dag vrij. 

 

*Denkt u nog even aan de GGG-vragenlijsten van de oudste kleuters? 

Wij hebben nog niet alles terug. 

 

 

 

Groep   

 

 

De kinderen uit groep 3 zijn in de vakantie lekker uitgerust. 

We zijn maandag ook weer fris gestart met de week. 

Deze week hebben de kinderen een dictee aan elkaar gegeven, 

zijn ze aan de slag gegaan met "een inhoud meten" en hebben ze zinnen geschreven. 

 

Komende woensdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag. 

Komende donderdag staat juf Chérida voor groep 3.  

 

Fijn weekend! 

 

 

 

Groep                                    

 

  

We zijn 2017 goed begonnen! In groepjes hebben we gepraat over de vakantie en er daarna een 

leuk spelletje mee gedaan.  

We zijn ook alweer hard aan het werk geweest.  We hebben een start gemaakt met de halve uren 

bij de digitale tijd, lastig voor sommige, maar we oefenen gewoon nog even door.  

 

Volgende week gaan we aan de slag met ons nieuwe thema. We gaan het de komende weken 

hebben over de Noordpool en de Zuidpool. Een echte 'poolexpeditie' dus.  

Mochten de kinderen boeken of spullen hebben voor op de thematafel dan mogen ze deze 

(voorzien van naam) meenemen.  

 

Fijn weekend! 

 

 

Proficiat 
14 Fleur Stiemer  6 

16 Levi van Opzeeland 4 

19 Melle Brandjes  1/2A 
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