
ASJEMENOU   19 mei t/m 26 mei 2017 

 

 

Nieuwe directrice 

 

Vanaf de meivakantie is onze nieuwe directrice Patricia Dresens iedere woensdag bij ons op 

school om in te werken en om alvast kinderen in de school te ontmoeten. Na de zomervakantie zal 

zij volledig gaan starten. 

 

Science show! 

 

Mad Science komt op de Aloysiusschool! 

 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 

23-5-2017, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven 

voor de naschoolse wetenschap en techniek cursus.  

De cursus is op dinsdag om 15:00, vanaf 6-6-2017. De lessen 

duren een uur.  

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere 

wereld van experimenten, proefjes en demonstraties.  

Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap  

en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook 

iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  

Na de show krijgen de kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis.  

Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep.  

Inschrijven kan t/m 29-5-2017. Schrijf nog snel in op nederland.madscience.org 

 

Agenda: 

 23 mei: science show op school (groep 3 t/m 8) 

 24 mei: sportdag groep 1 t/m 4 

 25 en 26 mei: Hemelvaartvakantie  

 1 juni: muziekavond 

 5 juni: tweede pinksterdag 

 

Belangrijk! 

 volgende week geen Asjemenou 

 de Avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van: dinsdag 4 juli t/m vrijdag 7 juli 2017 

 

 

Vakantierooster 2017-2018 

 

Herfstvakantie: Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017 

Kerstvakantie:  Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie: Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 

Pasen:   vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018 

Meivakantie:  Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018 

Pinksteren:   Maandag 21 mei 2018 

Zomervakantie: Maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018 

 

 

http://nederland.madscience.org/


Verwijzing V.O. en de IEP-eindtoets 

 

De kinderen van groep 8 hebben eind mei de IEP-eindtoets gemaakt. Dit jaar hebben 42000 

kinderen de IEP-toets gemaakt. De uitslag van deze toets telt niet mee bij de verwijzing naar 

het V.O. Als de toets veel beter gemaakt wordt dan het gegeven advies, moet er overleg met de 

ouders plaatsvinden. Dit is bij ons niet het geval. . 

 

De Aloysius heeft het dit jaar (net als voorgaande 3 jaar) goed gedaan. De getallen op een rijtje: 

 

- Landelijk gemiddelde voor de gehele toets is 78 

- Gemiddelde score van de Aloysius is 88 

 

- Landelijk gemiddelde voor rekenen is 78 

- Gemiddelde score van de Aloysius is 84 

 

- Landelijk gemiddeld voor lezen is 84 

- Gemiddelde score van de Aloysius is 89 

 

- Landelijk gemiddelde voor taalverzorging 81 

- Gemiddelde score van de Aloysius is 88 

 

De kinderen hebben op alle getoetste onderdelen hoger gescoord dan kinderen van vergelijkbare 

scholen.  

We kunnen dus weer apetrots zijn op onze kinderen. 

 

De adviezen voor dit schooljaar zijn: 

 

VWO 16 kinderen 

 

HAVO-VWO  5 kinderen 

 

HAVO 9 kinderen 

 

 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Wat was het leuk om tijdens ons thema 'dieren' naar Artis te gaan! Het was een super 

schoolreisje! De dag begon meteen heel goed, gezellig met z'n allen in één grote bus. In Artis was 

het heel gezellig, iedereen was vrolijk, het weer zat mee en we hebben genoten van alle dieren. 

We willen alle ouders die mee waren bedanken voor hun hulp. 

 

De komende weken werken we nog verder aan het thema 'dieren', dus mochten jullie nog leuke 

spullen thuis hebben die mee naar school mogen, dan zouden we dat heel leuk vinden. 
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Afgelopen week was wel een beetje een gekke week, met het schoolreisje en een studiedag. 

Volgende week wordt ook een korte week. Op maandag en dinsdag kunnen we nog lekker aan ons 

thema werken, maar op woensdag zijn we weinig op school, want dan hebben we sportdag. Hier 

hebben we uiteraard ook weer veel zin in! De kinderen mogen die dag in sportieve makkelijke 

kleding en schoenen naar school komen, op school krijgen ze weer het felgroene Aloysiusshirt 

aan. Zouden jullie deze dag wel gewoon een 10-uurtje willen meegeven? Eventueel, voor met warm 

weer, wat extra drinken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groep                                    

 

  

Wat een geweldig schoolreisje hebben we achter de rug. De kinderen hebben genoten van alle 

achtbanen, leuke attracties en het samen op stap zijn.  

De zon scheen volop, een dag om nooit meer te vergeten. Dit jaar hadden de kinderen voor het 

eerst onze nieuwe schoolshirts (knalgroen) aan. Heel fijn, onze kinderen vielen lekker op! 

Annemieke, Ilse, Annika, Monique, Janneke en Myriam, bedankt voor het begeleiden van een 

groepje. 

 

Vandaag weer een uitje, we gaan kijken naar het scheren van een schaap op boerderij Zorgvrij. 

De kinderen hebben geluk, twee keer op stap deze week. 

 

Aanstaande zondag doen Wout, Tristan, Olivia, Floris, Isabelle, Trofee en Emilie hun Eerste 

Communie in de kerk aan de Korte Zijlweg. Wij wensen hen een heel mooi feest toe! 

We hebben met elkaar besproken wat je dan precies gaat doen en de kinderen konden het heel 

goed uitleggen aan hun klasgenoten. Veel geleerd dus de afgelopen tijd. 

 

Aanstaande woensdag is het Sportdag. Goede schoenen en makkelijke kleding is belangrijk. De 

kinderen hebben gewoon een 10-uurtje nodig. Juf Ginette is die dag aanwezig.  

Wat een leuke dingen staan er allemaal op het programma, in deze periode. 

 

 

 

Groep   

 

 

Wat een heerlijke week hebben we met elkaar gehad! 

Maandag het schoolreisje in Drievliet. Stralend weer, leuke attracties, vrolijke gezichten. 

De kinderen en de juffen hebben genoten. 

Dinsdag was er een architecte in de klas ter afsluiting van ons project over huizen bouwen. 

Zij heeft bij Carlijn thuis de verbouwing gedaan. 

Op het digibord heeft zij foto's laten zien en verteld over haar beroep. De kinderen waren in de 

gelegenheid vragen te stellen. 

Heel leerzaam en mooi slot van ons project. 

De laatste weken in groep 5 gaan we nog een groot project doen, waarover later meer. 

Nieuwsbegrip ging deze week over de nieuwste rage; De fidget spinner. 

Natuurlijk was er een demonstratie voor de klas. In de pauze werden er nieuwe trucjes bedacht. 

Donderdag hebben we hard gewerkt aan ons eindproduct voor het taalportfolio: een tekening en 

beschrijving van een uitvinding. 

En vandaag de sportdag...bij droog weer is deze door gegaan en hebben de kinderen op het veld 

van de Donkere Laan een slagbal toernooi gespeeld.  

Bedankt ouders die ons bij het schoolreisje en de sportdag begeleid en vervoerd hebben. 

Komende week een korte week, vanwege het Hemelvaartweekend.  

Dinsdag krijgen de kinderen een techniekshow op school. 

We zijn benieuwd wat we daar te zien krijgen! 

Fijn weekend allemaal. 
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Groep   

 

 

 

Wat is er de afgelopen weken hard gewerkt aan het thema dinosaurussen. 

We gaan het thema volgende week afronden en vertellen dan aan elkaar wat we geleerd hebben. 

Ook zijn de juffen van groep 6 druk bezig met het nakijken van de werkstukken. Volgende week 

krijgen ze deze terug, 

 

Afgelopen maandag en dinsdag hebben de jongens en meisjes van groep 6 gezien hoe een 

spreekbeurt in groep 6 eruit ziet. 

Vandaag of maandag krijgen zij de maatjes van de spreekbeurt te horen en kunnen zij met hun 

gekozen onderwerp aan de slag. 

Het is daarbij de bedoeling dat ze thuis de spreekbeurt gaan voorbereiden. 

Na volgende week maken we samen een schema en krijgen de kinderen te horen wanneer ze 

precies aan de beurt zijn. 

 

Als het weer meezit zijn we vandaag op de Donkerelaan bezig met een slagbaltoernooi. 

Onder leiding van meester Michiel was deze dag weer goed voorbereid. 

Na ongetwijfeld een sportieve dag, genieten de kinderen lekker van een welverdiend ijsje. 

Alle ouders die vandaag hebben mee gefietst; Hartelijk dank! 

 

Fijn weekend! 
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Groep   

 

 

Gisteren hadden de kinderen van groep 7 het praktisch verkeersexamen. Één voor één hebben ze 

een parcours gefietst waarbij ze goed op de verkeersborden moesten letten. Onderweg stonden 

'geheim agenten' die gingen opletten of alle kinderen zich wel aan de verkeersregels hielden. De 

kinderen vonden het best spannend maar vonden het achteraf hartstikke meevallen! We horen 

volgende week of iedereen is geslaagd.. spannend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat 
 

21 Max van Hoorik 3 

24 Louna Sinke  1/2B 

25 Noah Meijer  6 
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