
ASJEMENOU   14 juli t/m 21 juli 2017 

 

 

Bas uit groep 8 

 

Afgelopen maandag werden we opgeschrikt door het bericht dat onze Bas uit groep 8 door een 

brommer is aangereden. Hij is daarna direct naar het ziekenhuis gebracht en moest daar een 

paar nachtjes blijven. Inmiddels is hij weer thuis en maakt het naar omstandigheden goed. We 

zijn heel blij dat het beter met hem gaat en wensen hem heel veel beterschap! 

 

 

Hulpouders bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag wil ik via deze weg alle ouders bedanken die ons in het afgelopen schooljaar hebben 

geholpen bij allerlei activiteiten. Ook dit jaar hebben ouders weer geholpen bij het luizenpluizen, 

thema-onderwijs, de schoolbibliotheek, de schooltuin, de oudervereniging, de 

medezeggenschapsraad, het oversteken (verkeersbrigadiers), het rijden naar excursies en nog 

heel veel meer. Daarvoor dank namens het team! 

 

In het bijzonder wil ik graag Rob en Carin van Brandwijk-Hassing bedanken. Rob en 

Carin hebben als ouders heel veel voor de Aloysiussschool gedaan. Daar gaat nu een 

einde aan komen. Carin heeft ons jarenlang geholpen bij de opmaak van de Asjemenou en 

Rob zagen we vaak als hulpouder met de kinderen achter de computer om ze ICT-wijs te 

maken. Ook stond hij dag in dag uit op het schoolplein tussen de middag in verband met 

de tussenschoolse opvang. Daarnaast hebben zij nog veel meer hand- en spandiensten 

verleend, maar dat zijn er teveel om op te noemen. Lieve Rob en Carin, namens het hele 

Aloysiusteam heel hartelijk bedankt voor jullie geweldig hulp en betrokkenheid bij de 

Aloysiusschool! 

 

 

Leerlingen uit China 

 

Op donderdag hebben we bezoek gehad van 20 leerlingen uit China. Ze 

hebben een dag meegemaakt in groep 7 en ze logeren 2 nachtjes bij 

gastgezinnen, ouders van onze school.  

Het werd een heel bijzondere dag waarin de kinderen uit China konden 

kennismaken met onze cultuur en andersom de kinderen van de 

Aloysiusschool wat konden meemaken van de Chinese cultuur. Het 

enthousiasme van de kinderen van de Aloysiusschool en van de kinderen 

uit China was enorm en prachtig om te zien.  

Ze vonden elkaar snel tijdens een spel in de gymzaal. Juf Karolina heeft samen met haar kinderen 

uit groep 7 deze dag mogelijk gemaakt. Samen hebben zij voor een onvergetelijk dag gezorgd 

voor alle kinderen. Heel bijzonder! 



Agenda 

• vrijdag 14 juli: afscheidsavond groep 8 

• donderdag 20 juli: doorschuifmiddag leerlingen 

• vrijdag 21 juli: laatste schooldag, ouders welkom om 11.30 uur op het 

schoolplein,  leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

• maandag 4 september: weer naar school 

 

Gymnastiekrooster 2017-2018 

 

• maandag: groepen 1-2, 4 en 5 

• dinsdag: groepen 1-2, 6 en 7  

• woensdag: groepen 3,4, 5 en 6 

• donderdag: groepen 1-2, 3 en 8 

• vrijdag: groepen 7 en 8 

 

 

Hulpouders bedankje 

 

Er zijn dit jaar zoveel ouders die ons geholpen hebben, 

klassenouder, verkeersbrigadier, decoratiegroep, 

bibliotheekouders, computerouders, hulp bij 

festiviteiten e.d., teveel om op te noemen. Daar willen 

wij u op bescheiden wijze voor bedanken met een kopje 

koffie of thee en een kleine versnapering. 

Dus….u bent als hulpouder van harte uitgenodigd op 

vrijdag 21 juli om 11.00 uur op de speelplaats. 

 

 

Laatste schooldag 

 

Op de laatste schooldag van dit jaar zal meester Peter, onze vakdocent muziek, samen met de 

kinderen zorgen voor een muzikale afsluiting van het schooljaar. Vanaf 11.30 uur zijn alle ouders 

welkom op het schoolplein. Om 12.00 uur zijn de leerlingen vrij. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Nog een weekje school en dan zit het er echt op. Wat is dit schooljaar snel gegaan! 

Ook het laatste thema van dit jaar gaan we deze week opruimen. Volgende week hebben we een 

werkboekje en doen we wat losse werkjes, maar we werken dan niet meer aan de hand van een 

onderwerp. 

In de afgelopen week hadden we een echte brandweervrouw in onze klassen. Ze kwam in 

haar brandweerpak vertellen over haar werk en had foto's meegenomen. We hebben veel nieuwe 

dingen van haar gehoord en gezien. 

Dank voor de leuke informatieve bezoeken Susanne (moeder van Wout en Gerrit). 

 

In de laatste schoolweek komen, traditiegetrouw, de leerlingen uit groep acht in onze groepen 

helpen en dat vinden de kleuters reuze interessant! 

Op donderdagmiddag is het doorschuifmiddag en gaan onze oudste kleuters wennen in groep 

3, maar dit hebben ze al eerder gedaan dus het is niet nieuw voor ze. 

Vrijdag zijn alle kinderen om 12 uur uit en begint de vakantie. 

 

Nieuws uit de kleutergroepen: 

Groep 1/2 C:  Zijn er ouders die komende woensdag willen helpen met schoonmaken? 

Een aantal ouders heeft zich al opgegeven maar zijn er nog meer ouders die kunnen komen 

helpen? 

Dit kan van elf uur tot kwart over twaalf of van kwart over twaalf tot half twee. 

Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar ouders die thuis iets willen wassen zoals de luizencapes. 

 

 

 

Groep   

 

 

Wat gaat het schooljaar toch hard.  

Afgelopen donderdag mochten wij kijken naar de musical van groep 8.  

Wat deden zij het leuk! 

 

De laatste schoolweek gaat ook alweer in en dat is best een bijzondere week. 

Zo gaan de kinderen voor het eerst wennen in groep 4 en dat is best wel spannend. 

Vandaag heeft iedereen zijn rapport en portfolio meegekregen, zodat er thuis kan worden 

gekeken naar de werkjes en het rapport van de kinderen.  

De kinderen zullen het thuis vast en zeker enthousiast willen toelichten. 

 

Aankomende vrijdag gaan alle spullen (schriften, werkjes e.d.) mee naar huis.  

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind die dag een grote tas of plastic zak mee naar school heeft? 

Alvast bedankt! 

 

Fijn weekend! 
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Groep   

 

 

Wat hebben we een drukke week achter de rug! 

Zo hebben we vrijdag naar de musical van groep 8 gekeken en hebben de jongens en meisjes van 

groep 6 hun portfolio en rapport meegekregen. 

Thuis kunnen zij daar wat meer over vertellen. Wij zijn in ieder geval trots op deze kanjers. 

Komende donderdag schuiven de kinderen een middag door naar groep 7. Heel erg spannend en 

leuk! 

De laatste vrijdag gaan we vooral afronden en opruimen.  

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind die dag een grote tas of plastic zak mee naar school heeft? 

Dan kunnen we alles mee naar huis geven. 

Op de laatste vrijdag zijn alle kinderen om 12:00 uur uit. 

 

Fijn weekend! 

 

 

Groep   

 

 

Misschien heeft u ze wel zien staan op het schoolplein donderdagmiddag; onze school had 21 

Chinese leerlingen op bezoek! De hele dag hebben deze leerlingen met groep 7 opgetrokken en 

verschillende activiteiten gedaan. Na een flinke vertraging van 2,5 uur kwamen de Chinese 

kinderen aan bij school. We zijn de dag gestart in de gymzaal met 

verschillende kennismakingsspelletjes. Daarna hebben de kinderen 

van groep 7 in verschillende presentaties verteld over Nederland. Zo 

waren er allerlei lekkernijen voor de Chinese kinderen om te proeven 

en had Marie haar huisdier mee om te laten zien. De Chinese kinderen 

hebben ook over hun land verteld en daarna verschillende mooie 

optredens gegevens. Er werd viool gespeeld, gedanst en geschilderd. 

Aan het einde van de dag werden we nog overladen door cadeautjes! 

Tussen al deze activiteiten door hebben de kinderen gezellig samen 

gegeten en gespeeld. Communiceren was nog best lastig maar we 

kwamen er al gauw achter dat je voor bijvoorbeeld een potje voetbal helemaal niet zoveel 

woorden nodig hebt. Zowel de Chinese als de Nederlandse kinderen hebben alle presentaties in 

het Engels gegeven en in het Engels met elkaar gekletst, zo knap! Onze leerlingen hebben ook de 

Chinese kinderen en leerkrachten een rondleiding door de school gegeven, helemaal in het Engels! 

Het was een hele bijzondere dag en een mooie uitwisseling van twee hele verschillende culturen. 

Voor een deel van de kinderen was het feest nog niet voorbij toen de school uit ging, zij kregen 

twee of drie kinderen te logeren. Alvast ontzettend bedankt aan alle gastgezinnen die de Chinese 

kinderen op wilden vangen! Alle foto's die deze dag gemaakt zijn zullen binnenkort op de website 

staan. De foto's van de schoolreis van groep 6 en 7 zijn al te bewonderen op de website. 
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Groep   

 

 

Fruities en smoothies 

 

We hebben woensdag ons project afgesloten, door het geld te overhandigen aan Artsen Zonder 

Grenzen. We gingen in auto’ s naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Daar stond het hoofd van 

het financiële deel van het bedrijf ons op te wachten. We vertelden wat we precies hadden 

gedaan en we gaven de cheque. Tot slot gingen we naar de gedenkboom van Artsen Zonder 

Grenzen waar we een minuut stilte hebben gehouden, voor alle medewerkers die zijn gestorven 

tijdens hun werk. Het bedrag dat we hebben opgehaald is :    

1894,80 
 

Wij willen alle mensen die ons hebben geholpen heel erg bedanken! 

namens groep 8 

Bente en Kika 
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Proficiat 
 

15 juli Casper Zwaan  3 

16 Nina van den Hoven 5 

17 Roos Smit  6 

18 Do Burghout  5 

18 Kika de Kwant  8 


