
ASJEMENOU    

 

 

Herfstvakantie 

 

De eerste 7 schoolweken zitten er alweer op. In de eerste weken even aan elkaar 

wennen. Dan de eerste stappen in de nieuwe ‘leerstof’. Maar toch ook weer vele 

andere activiteiten: de start van de muzieklessen van Peter van Bergen,  

startgesprekken, informatieavonden, bezoek aan de bibliotheek, gym van studenten 

van ‘Sport & Bewegen’, verkiezing van de leerlingenraad, de activiteiten rond de 

Kinderboekenweek, de NIO-toets voor groep 8, onze jubileumviering, enz. 

Maar nu gaan we een weekje andere dingen doen. Even geen school, maar genieten van een weekje 

herfstvakantie. Ga lekker uitrusten en de herfstkleuren bewonderen in de natuur. Daarna gaan 

we ons opmaken voor de sint- en kerstperiode. En dat brengt weer allerlei andere dingen met 

zich mee. 

Veel plezier de komende week en we zien elkaar weer op maandag 24 oktober ! 

 

 

 

 

 

Jubileum 

 

Eergisteren hebben we met zijn allen het 95-jarig jubileum van de Aloysiusschool gevierd. 

Officieel bestaan we op 21 oktober 95 jaar, maar dan is het herfstvakantie. Daarom hebben we 

gisteren feest gevierd. We zijn de dag gestart met een warming-up van Kay. Lekker met z’n allen 

bewegen om de spieren los te maken. De rest van de ochtend hebben de kinderen workshops 

gevolgd van theaterschool ‘Mamagaai’. En wat was het leuk ! Helaas moeten we weer 5 jaar 

wachten op de volgende mijlpaal. Maar dan vieren we wel………………………. het EEUW-feest. 

 

 

     

 

 

 

 

 



Pestprotocol 

 

Dit schooljaar zijn we intensief gestart met de ‘Kanjertraining’. Deze 

training geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. De 

Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de 

school om te gaan. Hieruit vloeien Kanjerregels voort die gelden voor 

iedereen binnen de school.  

Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij-als zich problemen 

voordoen- oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij 

niet handelen uit irritatie of angst. 

Op onze website kunt u ons pestprotocol terugvinden. Dit pestprotocol is 

opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind 

wordt gepest of pest. Dit protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de 

Kanjertraining. Het zijn feitelijk fatsoensafspraken. 

 

Overdenking 

 

Onderstaande poëtische overdenking is geschreven door Egbert Gast, opa van Tjalling en 

Safine, n.a.v. zijn aanwezigheid bij de opa & oma middag in groep 8 in het kader van het thema 

van de Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’. 

Grootouders hebben verteld over vroeger, vragen beantwoord en ook voorgelezen. Wat een 

prachtige middagen in alle groepen, met plezier voor jong en ‘oud’. 

Onderstaand gedicht vonden we zo mooi dat we het graag met u willen delen (met toestemming 

van de schrijver) 

 
aangeraakt 
 
lentegeluiden in jonge herfst 
spelen zich lachen zich 
door gangen en klassen 
met opengesprongen deuren 
 
verwachtingsvol de lachende ogen 
in bewegen van ongecompliceerde hoop 
blaadjes ritselen ruiselen en wentelen 
zich groen in het blauw van kinderen 
 
hier danst het leven eenvoudig 
een vogeltje tussen wuivende takken 
in dauw van een nieuwe morgen 
 
kaarslicht ontwaakt en flakkert 
in schaduwen van herfstnevel 
lente en herfst schenken engelen ruimte 
voor adem van ontluikende knoppen 
in zachte regen 
 
hier bruist een vreugde 
in de krakende knieën en het oude hart 
opengesprongen als destijds 
vervuld van warmte in omstrengelende armen 
nog vrij van zorg en toekomst. 

eggast, Overveen 10-10- 2016 



          Bloemendaal               Overveen                       Aerdenhout                  Zandvoort

        

Secretariaat BOAZ parochies, Korte Zijlweg 7, 2051 BD  Overveen 

023-5277462   secretariaat.boaz@outlook.com   www.boazparochies.nl 

 

Aanmelden voor de Eerste Communie kan weer! 

 

Eerste Communie: 

Vanaf groep 4 kunnen kinderen eerste communie doen. Eerste Communie doen betekent dat je 

voor het eerst het heilig Brood ontvangt in een katholieke kerkdienst. Het heilig Brood 

ontvangen heet “communie” en na de eerste keer mag je dat steeds als je meedoet in een 

kerkdienst. 

Natuurlijk hoort bij de Eerste Heilige Communie een voorbereiding. Je zoon of dochter gaat met 

andere jongens en meisjes Bijbelverhalen horen en wordt geholpen om zich thuis te voelen in de 

kerk. Bijbelverhalen zijn bedoeld om ons iets van Gods kijk op de mens en de wereld mee te 

geven. Die kijk is vaak verrassend! Het belangrijkste is dat je gevoelig wordt voor de Liefde 

waaruit alles is voortgekomen. We hopen kinderen te laten ervaren dat ze nooit alleen zijn. Jezus 

geeft ons zijn Brood in de viering als voedsel voor je geest en je hart: “Ik houd als mens en als 

God zoveel van je dat ik bereid ben mijn leven voor je te geven.” Wat we de kinderen meegeven is 

dit: geloof in Jezus maakt je sterk om goed te doen met je leven, voor jezelf en voor anderen die 

voor God net zo belangrijk zijn als jij. 

 

Hoe gaat eerste communie doen in zijn werk? 

Vanaf januari 2017 doet je kind mee met tien bijeenkomsten en je begeleidt hem of haar thuis. 

Daar gebruiken we een leuke werkmap voor. Natuurlijk kom je een paar keer naar de kerk om het 

gevoel te krijgen: ja, hier zijn we thuis. Zo kan je dochter of zoon goed voorbereid meedoen met 

de feestelijke communieviering: 

op zondag 21 mei 2017 om 10.30 uur in de kerk te Overveen. 

Ouders bieden we de mogelijkheid om 1, 2 of 3 geloofsverdiepingsavonden te volgen zodat je je 

kind goed kunt coachen. De voorbereidingsmiddagen zijn op 10 vrijdagmiddagen van 16.00-17.30 

uur in Aerdenhout en bedoeld voor communicanten uit de parochies van Bloemendaal, Overveen, 

Aerdenhout, Zandvoort, en omgeving. 

 

Mocht je zoon of dochter nog niet gedoopt zijn, dan is de doop onderdeel van de voorbereiding. 

Als je kind communie mag doen: aanmelden kan bij: secretariaat.boaz@outlook.com of bel 023-

5277462 en vraag naar 

Paula van der Voorn.  Zij zorgt dat je alle verdere info krijgt. 

Graag aanmelden voor 30 november 2016, dan ontvang je het rooster. 

Meer info volgt t.z.t. op: http://boazparochies.nl/sacramenten/eerstecommunie/ 

 

Hartelijke groet, 

Pastoor Bart Putter en pastor Nico Kerssens 



 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

We hebben een week vol bewegen achter de rug! 

Op dinsdag was er een workshop Boefjes in onze gymzaal voor alle kleutergroepen. De kinderen 

gingen op muziek bewegen onder begeleiding van een professionele dansjuf. 

Op woensdag was het feest van het jubileum en helemaal een feestdag! 

De dag begon met een drama warming up met alle groepen op het plein. Daarna verzorgde 

toneelschool Mamagaai workshops in alle groepen. De thema's waren toveren, Roodkapje en Peter 

Pan. 

Op donderdag was er weer muziekles van meester Peter, inmiddels alweer de derde muziekles 

van dit schooljaar. In de afgelopen weken heeft hij de kinderen twee liedjes geleerd en dit 

uitgebouwd met bewegingen en nu ook nog muziekinstrumenten en uitbeelden. Heel erg leuk. 

Deze week sluiten we het thema 'Voor altijd jong' van de Kinderboekenweek af en na de 

herfstvakantie starten we met het thema 'herfst'. 

 

Op donderdag 28 oktober gaan we met de kleuters een herfstwandeling maken. Bij het 

Brouwerskolkje zetten we een speurtocht in dit thema uit en gaan de kinderen in kleine groepjes 

langs de opdrachtkaarten wandelen. Hiervoor zoeken we ouders die een groepje willen begeleiden 

en twee ouders die de speurtocht uit willen zetten. U kunt zich melden bij de klassenouders van 

uw kind. 

 

Maar eerst een welverdiende week vakantie.  

 

1-2 a  De ouders van Milla zijn onze klassenouders geworden. 

1-2 b  In onze groep zijn de moeder van Jitske en de moeder van Julie klassenouder geworden. 

1-2 c  De klassenouders zijn de moeder van Olivier, de moeder van Robine en de moeder van  

 Dijntje-Isis. We zijn nog op zoek naar een computerouder die één keer in de twee weken  

 een uurtje wil komen computeren met de kinderen.  

 

Wilt u nog aan het TSO- formulier denken, we hebben nog niet alle inschrijfformulieren binnen.  

 

 

 

Groep   

 

 

Wat een feestweek hebben we gehad! Maandag hadden we de laatste keer gymmen op de Pabo. 

Alle meesters en juffen waren elke les verkleed in een bepaald thema. Zo hebben we o a. les 

gehad van piraten en superhelden. 

 

Deze week werd de school 95 jaar, nou dat hebben we geweten. Wat hebben de kinderen genoten 

deze ochtend van de toneelles over Roodkapje, van de knutselactiviteit van het maken van een 

slinger en van gewoon een dagje alles gaat anders. 

 

Met lezen ronden we deze week Kern 2 af, we hebben de t, ee, n, oo en de b geleerd. 
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Weet u het nog? Na de herfstvakantie zet u uw kind af bij de klassendeur, u komt op maandag en 

vrijdag niet meer mee naar binnen.  

 

Denk u ook nog even aan het inleveren van de TSO formulieren? 

 

We wensen jullie een hele fijne vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Groep                                    

 

  

Afgelopen woensdag was het FEEST! 'Aloysiusschool 95 jaar' was een hele leuke ochtend.  

De kinderen hebben genoten van de opening op het schoolplein, een grote 95 knutselen, een 

musicalworkshop van Mamagaai en als afsluiter een quiz over de school met de laptops en het 

digibord.   

Juf Myriam, Esther (Julian) en Ilse (Levi) hebben geholpen, bedankt daarvoor.  

 

Verder hadden we afgelopen dinsdag een echte spreekbeurt in de klas. Klaske en Famke hebben 

ons van alles verteld over brillen. Ze hadden allerlei brillen bij zich en lieten een grappig filmpje 

zien. Een aantal kinderen hebben nu de smaak te pakken en willen dolgraag ook een spreekbeurt 

houden, leuk! 

 

Maar nu eerst even een weekje vrij. Uitrusten en bijkomen, maar ook tijd om lekker te lezen in je 

lievelingsboek!  

Fijne herfstvakantie! 

 

 

 

Groep   

 

 

Wat zijn de eerste weken voorbij gevlogen! 

En wat hebben we al veel beleefd met elkaar. 

De eerste projecten van het werken in thema's zijn bijna afgerond. 

De kinderen hebben ervaring opgedaan met het uitzoeken van hun opzoekvraag.  

De juffen zijn benieuwd naar de eerste presentaties. 

 

Afgelopen week was het Kinderboekenweek. Het onderwerp opa's en oma's was een groot succes. 

We hebben verschillende boeken bekeken, een illustratie gemaakt bij een verhaal en gewerkt in 

een yurlsboekje. Hoogtepunt was het bezoek van vele opa's en oma's in onze groep. De meesten 

hebben een stukje voorgelezen, anderen vertelden over vroeger. Voor de opa's en oma's, maar 

zeker ook voor de kinderen een geweldige ervaring. 

 

Dinsdag bezochten we de bieb in Bloemendaal, waar opdrachten zijn gedaan in groepjes. 

Afgelopen woensdag vierden we het 95-jarig bestaan van onze school.  

Met een workshop van Mamagaai hebben de kinderen heerlijk toneel gespeeld.  

Op donderdag was onze muziekleraar Peter er weer. Deze keer hebben we allemaal geoefend met 

ritmes slaan op trommels. Wat een enthousiasme leverde dat op. 

 

De moeders van Julia, Carlijn en Halina zijn de klassenouders van groep 5 dit jaar. 

Fijn dat zij deze taak op zich nemen. Bedankt alvast aan de ouders die de kinderen heen en weer 

hebben gereden naar de bieb. 

 

Nu is het tijd voor een week herfstvakantie. Wij wensen iedereen een fijne week toe en zien 

elkaar weer op maandag 24 oktober. 
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Groep   

 

 

Wat was het de afgelopen dagen een aaneenrijging van leuke dingen achter elkaar! 

Maandag waren er 3 enthousiaste oma's en één enthousiaste opa op school om te vertellen over 

vroeger. 

Oude rapporten, schrijven met een kroontjespen, meisjesscholen, oude weegschalen en 

inktlappen hebben de revue gepasseerd. 

De kinderen hebben vol verwondering geluisterd naar de oma van Julius, de oma van Noa, de oma 

van Esja en de opa van Tom. 

De kinderen vonden het ontzettend leuk en hebben veel geleerd over de tijd van "vroeger". 

Oma's en opa: ontzettend bedankt voor jullie enthousiaste en leerzame bezoek! 
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Dinsdag zijn we samen naar de bibliotheek in Bloemendaal gefietst. 

We mochten onverwacht wat langer in de bibliotheek blijven, waardoor de kinderen eerst 

heerlijk een eigen boek konden uitkiezen om uit te lezen. Strips, moppenboeken, prentenboeken 

en informatieboeken werden naar hartenlust gelezen. (héél vervelend...!) 

Daarna hadden we een leuk programma dat aansloot bij de Kinderboekenweek. 

De kinderen moesten hierbij in groepjes op zoek naar verschillende ingrediënten van een boek 

zoals; een drupje dapper, een lepeltje liefde en een snufje stout. 

Jerry (roos) Niobe (Fien) Marjorie (Noa) Piet (Chris) en Janneke (Vere) hartelijk dank voor het 

begeleiden! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Tenslotte hebben we woensdag het 95-jarig bestaan van de school gevierd. 

Door middel van een leuke workshop van meester Kay, hadden de kinderen in een mum van tijd 

een mini-voorstelling op poten gezet. 

Wat hebben ze genoten van deze dag! Foto's en films volgen snel! 

 

p.s. wilt u nog aan het TSO- formulier denken, deze mis ik nog van een aantal kinderen. 

 

Fijne vakantie! 

 

 

 

Groep            en     

 

 

 

Afgelopen week was het dan eindelijk zover. De kinderen kregen “les” van opa’s en oma’s. De 

kinderen hebben ademloos geluisterd naar de verhalen over het onderwijs van vroeger. Verhalen 

over lieve juffen, strenge meesters, erge straffen, maar ook leuke boeken en leuke klasgenoten.  

Sommige opa’s en/of oma’s hadden hun rapport van vroeger mee en konden laten zien dat ze voor 

“gedrag” en vlijt” mooie cijfers hadden. Ook “Arendsoog” en “Jeroen en Saskia” waren 

meegenomen. Prachtige leesboeken van vroeger. Ook waren er kroontjespennen en inktpotjes 

mee en zelfs een ‘aap, noot, mies’ leesplankje. 

De kinderen hadden de bezoeken voorbereid en stelden goede vragen. Het was echt een geweldig 

feest. 

Bedankt lieve opa’s en oma’s. 
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Bibliotheekbezoek 

 

Op donderdagochtend zijn we met de klas op de fiets naar de bibliotheek in Bloemendaal gegaan. 

Daar hadden we een ontmoeting met schrijfster Manon Sikkel. Manon heeft op een hele leuke 

manier laten zien welke boeken ze allemaal heeft geschreven. Ze kon erg leuk vertellen en 

voorlezen, de kinderen zaten (letterlijk) met open mond te luisteren! 

  

 



Proficiat 
 

16 okt. Bas den Blanken  8 

16 Robine van der Meer  1/2C 

18 Sierd van Buuren  8 

19 Charlotte Postma  7 

19 Joost Postma   7 

19 Sjoerd Spruijt   8 

19 Yannick Strijbis  6 

20 Olivia Huibregtsen  4 

24 Noah Bot   7 

24 Quinten Faber   6 

25 Lieke van Spijker  6 

25 Merel Zuidgeest  8 

27 Esmée van der Heu  7 

27 Morris Knuvelder  3 


