
ASJEMENOU   16 juni t/m 23 juni 2017 

   

  

Gevonden voorwerpen      

   

In de afgelopen maanden zijn weer heel wat kledingstukken, 

handdoeken en gymschoenen achtergebleven in school. De spullen zijn 

verzameld en liggen de komende week nog in de aula. Na een week 

worden de spullen meegeven voor het goede doel. Dus mocht u nog 

iets missen, kom dan gerust langs in de komende week.  

Wie weet zit het tussen de gevonden voorwerpen. 

  

  

Leerlingen uit China 

  

Op 13 juli komen 15 leerlingen uit China met hun begeleiders onze 

school bezoeken. Zij zullen dan in groep 7 een dagje meedoen.  

We zijn nog op zoek naar een of twee gastgezinnen die opvang 

kunnen bieden aan 2 leerlingen per gezin voor 13 en 14 juli. Mocht 

u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij Dorine Rings. 

  

  

 

  

Agenda 

 18 juni: Vaderdag 

 21 juni: 20.00 uur ouderavond pleegzorg 

 22 juni: schoolreisje groep 6 en 7 

 27 juni t/m 30 juni: kamp groep 8 

 

 

 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

We hebben een drukke week achter de rug. Maandag zijn we gestart 

met het nieuwe en laatste thema van dit schooljaar: Brandweer, een 

thema dat veel kinderen aanspreekt.  Natuurlijk mogen de kinderen 

weer spullen over de brandweer meenemen voor de thematafel! 

Verder is de schoolfotograaf weer op school geweest. Hij heeft een 

portret-  en een groepsfoto van ons gemaakt. Nu maar afwachten hoe 

de foto’s geworden zijn! 
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We hebben deze week extra hard gewerkt. Behalve aan de weektaak,  

zijn we ook nog druk bezig geweest met iets wat de papa’s nog niet mogen 

weten, maar waar ze zondag vanzelf achter zullen omen.  

Gelukkig hebben we ook nog voldoende tijd gehad om 

heerlijk buiten te spelen, want het was prachtig weer! 

 

 

De schoonmaakavond van groep 1/ 2a en 1/ 2b wordt gehouden op 

maandag 26 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur (de eerder geplande datum 

komt te vervallen i.v.m. onze Avond4Daagse).  

Groep 1/ 2 c (juf Marjolein) prikt een eigen datum voor de 

schoonmaakavond. 

 

Vandaag vieren we juffendag. De juffen en de kinderen kijken erg uit naar deze gezellige 

ochtend. We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. 

 

Groep 1/ 2 a: aanstaande woensdag-  en vrijdagochtend wisselen juf Liesbeth en juf Ineke van 

dag. Dit betekent dat juf Ineke woensdagochtend voor de groep zal staan en juf Liesbeth 

vrijdagochtend. 

 

 

 

Groep   

 

 

Deze week zijn we begonnen met ons nieuwe thema de brandweer. De kinderen zijn meteen reuze 

enthousiast en hebben al heel wat spullen meegenomen. Volgende week gaan we verder met het 

plannen van onze activiteiten en ons verdiepen in het werk van de brandweer. 

De kinderen hebben reuze hard gewerkt aan hun Vaderdagcadeau en zijn er reuze trots op! 

Sinds afgelopen woensdag hebben we een nieuw digibord, de klassenfoto is gemaakt en we 

hebben weer geoefend met werken in circuitvorm. Wat kunnen de kinderen dit toch al 

zelfstandig.  

Vandaag hebben we onze verjaardag gevierd in de klas. Het is vast een heel groot feest geweest! 

  

 

 

Groep   

 

 

Deze week zijn we gestart met CITO rekenen. 

Er werd flink gezwoegd, geploeterd en ze hebben stuk voor stuk hun best gedaan. Volgende week 

gaan we verder met CITO spelling. 

Ook worden er verschillende stukken gemaakt voor het komende portfolio. 

Zo werd er afgelopen dinsdag druk getypt aan het verhaal: "Een dag uit het leven van mijn idool." 

Het leek wel een kantoor. (daar moesten we allemaal flink om lachen) 
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Ook zijn we vorige week gestart met het thema: Van toen naar nu. 

Bij dit thema gaat een groepje op onderzoek uit. Ze onderzoeken hierbij een apparaat (camera, 

tv, telefoon, computer) en maken hier een tijdlijn over. 

Uiteindelijk leren we hoe het apparaat van "NU" tot stand is gekomen. 

Één van de onderdelen is het uit-elkaar-halen van een apparaat.  

Hierbij moeten ze beschrijven uit welke onderdelen het bestaan en waar het voor nodig is.  

Ze maken hierbij een handleiding. 

Aan alle ouders die apparaten hebben weggegeven. DANK! 

De kinderen hebben er ontzettend veel plezier van en leren 

tegelijkertijd! 

 

Twee weken terug is juf Irma bevallen van Gijs. 

Alle kinderen hebben een foto gezien  

en hopen dat ze snel langskomt in de klas.  

 

Binnenkort zullen ook de spreekbeurten starten, spannend! 

Volgende week vindt ook het schoolreisje plaats en nemen we vrijdag 

helaas al weer afscheid van Merlijn. Het wordt een drukke week! 

 

Fijn weekend! 

 

 

Proficiat 
 

17 Lieke Mantje  1/2C 

21 Merel Stiemer  4 

23 Bente Tempelman 8 


