
ASJEMENOU   10 t/m 17 maart 2017 

 

 

 

De Nederlandse Kinderjury 2017     

       

In het kader van leesbevordering en leesplezier kunnen de kinderen 

van de Aloysiusschool weer meedoen met de Nederlandse Kinderjury 

2017. De kinderjury is de leukste boekenprijs van Nederland omdat 

kinderen zelf de winnaar bepalen. Elke stem van ieder kind telt mee!   

Van woensdag 8 maart tot en met de finale stemdag op 19 april 2017 kunnen zij hun stem 

uitbrengen op hun favoriete boek. Alle kinderboeken die geschreven zijn voor kinderen tussen de 

6 en 12 jaar en zijn uitgegeven in het jaar 2016 doen mee. De boeken zijn vaak herkenbaar aan 

de stempel die voorin het boek staat (kinderjury 2017). Op Kinderjury.nl staat een lijst met 

honderd titels per leeftijdsgroep: 6-9 jaar en 10-12 jaar. Vanuit het schoolfonds hebben we voor 

iedere groep boeken kunnen aanschaffen van de tiplijst van de Kinderjury 2017. De kinderen 

kunnen deze boeken lezen op school. Mocht u thuis nog boeken uit 2016 in huis hebben en het 

goed vinden om deze boeken gedurende een aantal weken uit te lenen aan de groep van uw kind, 

dan zijn we daar natuurlijk heel blij mee. Overigens tellen thuis gelezen of voorgelezen boeken 

uit 2016 ook mee. In april kunnen de kinderen op school hun stem uitbrengen voor de Nationale 

Kinderjury 2017. 

 

Veel leesplezier! 

 

 

 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Ook deze week is er weer gespeeld, gezongen en gewerkt over het thema Kunst.  

Wat zijn die nieuwe digiborden toch een aanwinst in de kleutergroepen en dan vooral bij dit 

thema. De juffen 'toveren' de mooiste kunstwerken van bekende schilders tevoorschijn op het 

grote scherm, maar ook de kinderen maken hele mooie kleurige tekeningen hierop. Niets gaat 

verloren omdat juf daar dan een foto van kan maken. De foto kan dan mooi samen met de andere 

werkjes in het nieuwe portfolio rapport, dat zij aan het eind van het schooljaar mee naar huis 

krijgen.  

Wat een fijne digitale ontwikkeling! Volgende week werken wij ook nog over dit thema. 

 

Groep 1/2A: Woensdag staat juf Ineke in de groep omdat juf Liesbeth op BHV-herhaling gaat. 

 

Groep 1/2B en 1/2C hebben woensdag weer gym op de Pabo. 

 

Fijn weekend allemaal! 
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Groep   

 

 

We hebben in groep 5 de afgelopen twee weken veel gedaan. 

Ons thema Nederland Waterland hebben we intussen afgesloten. Alle kinderen hebben 

gepresenteerd en vorige week hebben we een bezoek gebracht aan het Cruquius Museum. 

Volgende week starten we met een nieuw thema, de juffen zijn druk in voorbereiding. 

Iedere dag oefenen we de tafels. Deze week wordt de tafel van 7 herhaald. 

De Vastenactie over Togo leeft ook enorm in de groep. Samen sparen we voor een waterput. 

Gisteren hadden een aantal kinderen het spaardoosje al mee naar school. Volgende week is er 

weer een inzamelmoment. 

Alle kinderen zijn aan de beurt geweest voor het 10 minutengesprek. Fijn om met u en de 

kinderen van gedachten te wisselen. Iedereen heeft iets uit zijn/haar portfolio laten zien waar 

hij/zij trots op was. We kijken er met een goed gevoel op terug. 

Tot slot: Er zijn in de bieb nog boeken die geplastificeerd moeten worden. De moeder van Vicky 

is hier regelmatig mee bezig. Misschien heeft u een keer tijd om haar te helpen. 

Een fijn weekend voor iedereen! 

 

 

 

Groep   

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Wij hebben met de klas (groep 8) een bedrijf gestart. Als je een bedrijf start moet je het stap 

voor stap doen. Wij zijn begonnen met brainstormen. Bij het brainstormen moesten we 

opschrijven waar we aan denken bij een bedrijf en ideeën voor het bedrijf. Daarna hebben we de 

leukste ideeën in het midden geschreven. Toen we met de klas de leukste ideeën van elk groepje 

gingen bespreken, kwam eruit dat we iets met gezond eten wilden gaan doen. We wilden voor ons 

bedrijf (en onze winst) ook een goed doel uitkiezen. Al het geld wat we ophalen gaat dan naar het 

goede doel. Het gekozen goede doel is artsen zonder grenzen geworden. We wilden dus iets met 

gezond fruit en eten doen. We zijn met de klas verder gaan praten over leuke ideeën. Daar kwam 

uit dat we smoothies op koningsdag willen verkopen, dat we hier op school fruitbakjes (van 

buitenbeentjes fruit) aan de kinderen willen verkopen en dat we een receptenboekje gaan maken 

waar de recepten van de smoothies in komen.   

Nu we wisten wat we gingen doen met het bedrijf, moesten we functies gaan bedenken. Voor ons 

bedrijf heb je veel functies nodig. Uiteindelijk hadden we een lijst met functies gemaakt. Op de 

lijst stonden de functies: Koks, inkopers, penningmeesters, website makers, bakfiets regelaars, 

logomakers, verkopers, receptenboekje, reclame, sponsoren, tijdlijn en AzG. Om de functie te 

krijgen die je wilde, moest je een sollicitatiebrief schrijven. Wij gingen met de hele klas 

sollicitatiebrieven schrijven. Om te weten wat er in een sollicitatiebrief moet staan en hoe je een 

sollicitatiebrief vorm moet geven was er een mevrouw in onze klas die daarover vertelde. Toen 

iedereen klaar was met de sollicitatiebrief gingen we de functies verdelen. 

We hebben ook een tijdlijn gemaakt. Daar staan al onze planningen op. 

Wij hebben binnenkort een ouderavond. Voor die ouderavond ontvangt u later nog een 

uitgebreide brief met alle informatie. Hopelijk tot binnenkort.  
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Proficiat 
 

11    maart Sara Vermaas   1/2B 

13  Boele van Gisbergen  4 

14  Bojan Vink   1/2C 

16  Jet van Maarschalkerwaart 8 


