
ASJEMENOU   17 t/m 24 maart 

 

 

Een bericht van de oudervereniging: 

 

De oudervereniging zal de bijdrage van €20 voor het schoolfonds op 29 maart gaan incasseren. 

Neemt u bij eventuele vragen of opmerkingen inzake de incasso s.v.p. contact op met de 

penningmeester van de OV via een mail naar ov.aloysius@jl.nu. 

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking. 

 

Verkeersveiligheid        

 

Gebleken is dat bij het ophalen van de kinderen uit school,  

ouders wel eens parkeren naast het koffiehuisje, op een plek waar 

dat niet is toegestaan. Bij het uitgaan van de school lopen daar veel 

ouders en kinderen en kan het parkeren op die plek soms tot gevaarlijke situaties leiden.  

Het verzoek is daarom om daar niet meer te parkeren. Dank voor uw begrip. 

 

 

Nieuws van het Ouderpanel 

 

Aanstaande woensdag (22 maart om 20.00 uur) verzorgen wij weer een Ouderpanel, 

dit keer is het thema :" elkaar informeren". 

Wij hebben een aantal ouders benaderd maar mocht u nog willen aansluiten dan kan dat!!! 

Graag even een berichtje naar ouderpanel.aloysius@gmail.com 

 

Het lijkt ons wederom een boeiend thema waar nog wederzijds winst behaald kan worden. 

Dus geef u op en laat u mening ook horen 

 

 

Update vastenactie: 

 

Alle jongens en meisjes blijven enorm goed hun best doen. 

Dankzij hun inzet is er al heel veel opgehaald! 

 

De werkjes van de kinderen, maar ook de portemonnees, sleutelhangers, 

schortjes en nog veel meer zijn allemaal verkocht met behulp van het 

kraampje. Mede dankzij de top-verkopers van groep 7&8. Bedankt! 

 

Vandaag was ook de boekenmarkt georganiseerd en mede dankzij alle 

boeken die heel gul zijn gedoneerd, kon er veel verkocht worden. 

Veel kinderen konden dan ook zelf een leuk boek uitzoeken! 

Dank u wel hiervoor! 
              Foto van het tweede ophaal moment. 

 

Donderdag 23 maart mogen de bakjes voor de laatste keer mee naar school. 

Na deze dag gaan we ook het totaalbedrag bekend maken. 

We zijn erg benieuwd wat we samen gaan ophalen!~ 
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Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

Het thema kunst is voorbij gevlogen en het was erg leuk. 

Deze week hebben de kinderen van groep 1 in de weektaak een tekening van hun lievelingsdier 

gemaakt en een volgorde werkje over het maken van een kunstwerk. 

Groep 2 heeft een kunstwerk in de zandbak gemaakt. Verder hebben ze een tekening op het 

schoolbord, een weekblad en een tekening van Esscher gemaakt. 

 

Vandaag is groep 1/2 B naar de bibliotheek geweest. Dinsdag 28 maart gaan groep 1/2 A en 1/2 C 

naar de bibliotheek. 

 

Groep 1-2 B: Vrijdag 24 maart is juf Willyanne een dagje extra in groep 1-2B omdat juf Lotte 

een cursus volgt die dag. 

 

 

 

Groep   

 

  

Alle kinderen zijn deze week met een bos tulpen thuis gekomen. De opdracht was maak een tulp 

maar als je er meer wil maken mag het ook. Nou dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Ze 

hebben echt fantastische bossen gemaakt! 

Wat zijn de kinderen veel klusjes aan het doen voor Togo. Er wordt heel wat gemasseerd, schoon 

gemaakt, tuinen lente klaar gemaakt en auto’s gewassen, hebben wij vernomen. Wat fantastisch 

dat de kinderen zich hier zo voor inzetten. 

Met lezen zijn we alweer begonnen met kern 8. De kinderen vonden het wel raar dat we het 

laatste 'woord' gingen leren. Onze laatst geleerde letters zijn: ng, sch, nk en ch. Wat maken de 

kinderen toch een reuze sprongen met lezen. Onze aandacht ligt nu op kauwgom lezen en niet 

meer op hakken plakken. De meeste kinderen kunnen dit al heel goed. 

Geniet van het weekend! 

 

 

 

Groep                                    

 

  

Deze week zijn we heel druk bezig geweest met de grote verkiezingen! 

We hebben een stukje verkiezingsdebat van het Jeugdjournaal gekeken. Hierin moesten de 6 

lijsttrekkers in 30 seconden hun belangrijkste punten vertellen. Waar staat hun partij voor? Aan 

de hand daarvan mochten de kinderen echt stemmen afgelopen woensdag. In ons eigen stemhokje 

met ons eigen stembiljet! De VVD kreeg wel 23 stemmen! De SP 1 stem, PVV 1 stem, D66 1 stem 

en de PVDA 6 stemmen.  

Sommige kinderen gingen papa en mama nog wel even helpen met uitkiezen van de partij om op te 

stemmen. Heel leuk om er met de klas mee bezig te zijn geweest. 

 

Maandagmiddag hebben de kinderen hun onderzoeksvraag gepresenteerd aan een klein groepje in 

de klas. Wat heb je onderzocht over thema Noordpool/Zuidpool en wat is daaruit gekomen? De 

kinderen vonden het leuk om een minispreekbeurt te houden. 
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Op dit moment is de klas heel kaal, alle werkjes over de Noordpool en Zuidpool zijn mee naar 

huis. Aanstaande maandag starten we met ons nieuwe thema, we zijn benieuwd of de kinderen net 

zo enthousiast zijn als de vorige keer.   

 

Aanstaande maandag brengen we een bezoek aan het Archeologisch Museum. Even geen lezen, 

rekenen en schrijven, maar fijn met elkaar op stap! 

Fijn weekend! 

 

 

 

 

Proficiat 
 

18   maart Loes Tebrunsvelt 3 

19  Sanne Schröder 1/2A 

21  Lisha van Egmond 7 

22  August Kwaaitaal 4 

24  Mans Luchies  3 


