
ASJEMENOU  7 juli t/m 14 juli 2017 

 

 
Groepsindeling 2017 - 2018 
 

 

Groep  Leerkracht 

1-2 A Liesbeth Tuijn ( ma, di) en Ineke Sintenie (woe, do, vrij) 

1-2 B Willyanne Bosman (ma, di, woe) en Lotte Mol (do, vrij) 

1-2 C Marjolein Lambert (ma t/m vrij) 

3 Mieke van Dam (ma, di, woe) en Suzanne Vree (do, vrij) 

4 Noortje Thissen (ma, di, woe) en Ginette Woldringh (do, vrij) 

5 Susanne Stoeltie (ma, di, woe) en Irma de Vries (do, vrij) 

6 Melissa Formanoij (ma, di, do, vrij) en Chérida ter Bruggen (woe) 

7 Karolina Weijers (ma, woe, do, vrij) en Chérida ter Bruggen (di) 

8 Rob Storm (di t/m vrij) en Irma de Vries (ma) 

 

 

 

Directie: Patricia Dresens (ma t/m do) 

Intern Begeleider: Annelies Box (di, woe, do) 

Plusklas: Ginette Woldringh (woe) 

ICT: Melissa Formanoij (woe) 

Leerkrachtondersteuner: Nel Schildt (ma-, di-, do-, vrijdagochtend) 

Rekenspecialist/RT: Karolina Weijers (di) 

       

 

 

 

 

Vervanging zwangerschapsverlof Irma de Vries 

 

Sinds eind mei van dit schooljaar tot het einde van dit schooljaar staat Judith Hannessen op 

donderdag en vrijdag in groep 6 en op maandag in groep 7 in verband met het verlof van Irma de 

Vries. Na de zomervakantie (t/m 5 oktober 2017) wordt Irma vervangen door: 

Marjo de Jong (do,vrij groep 5) 

Linda Koeman (ma groep 8) 

 

 

 

 

 



Grenzeloos lekker zomerlezen   

 

Voor de leesontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij ook in 

de vakantie blijven lezen. Als het lezen in de zomervakantie 6 weken 

lang onderbroken wordt, is de kans groot dat kinderen in september 

beginnen met een ‘zomerdip’. Het lezen moet dan in die eerste weken 

weer eerst op gang komen en dat is jammer. De openbare bibliotheek 

biedt een programma aan waarmee het leesniveau op peil gehouden 

wordt. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen meedoen aan het 

zomerleesprogramma: ‘grenzeloos lekker zomerlezen’. 

In de verschillende bibliotheken staan kasten vol met mooie, leuke, grappige en spannende 

boeken klaar. Kinderen kunnen bij de bibliotheek een leespaspoort ophalen. Voor elk gelezen boek 

ontvangt het kind een sticker om in het paspoort te plakken. Met vijf stickers is het 

leespaspoort vol en ontvangt de paspoorthouder een grappig cadeautje. 

 

Veel leesplezier! 

 

 

Aanschaf nieuwe boeken 

 

We zijn heel blij met onze nieuwe boekencollectie behorend bij de thema’s waar we op dit 

moment aan werken. De oudervereniging heeft ons een bedrag ter beschikking gesteld om te 

besteden aan ons onderwijs, waarbij de gedachte is dat alle groepen er profijt van hebben. In 

overleg met de oudervereniging hebben we gekozen voor extra informatieve boeken.  

Leesplezier en thema-onderwijs zijn belangrijke onderdelen van onze visie. Voor de thema’s , 

seizoenen, brandweer, de big five in Nederland en de technologische revolutie hebben we van het 

geld boeken aangeschaft. De kinderen werken er momenteel heel enthousiast mee. De 

betrokkenheid en nieuwsgierigheid van kinderen wordt verhoogd door het werken in thema’s. 

Daardoor neemt ook de leesmotivatie en het leesplezier toe. Daarnaast hebben we nog enkele 

series voor toneellezen kunnen aanschaffen. Ook daar zijn de kinderen heel blij mee. Bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVOND4DAAGSE & OUDERVERENIGING  

 

Terugblik Avond4daagse  

De Avond4daagse is dit jaar weer een groot succes met vanavond het slotfeest op het schoolplein.  

Er liepen maar liefst 195 kinderen mee! We willen alle ouders die geholpen hebben en alle 

leerkrachten bedanken voor hun enthousiasme en hulp! Het was ook een succes dankzij Albert Heijn 

Vos aan de Westergracht. Dit jaar waren zij bereid om de Aloysiusschool te sponsoren met appels 

en komkommers: lekkere en gezonde snacks! We willen Albert Heijn Vos hiervoor dan ook hartelijk 

danken!  

 

Uitnodiging  

De Avond4daagse wordt georganiseerd door de oudervereniging, een open, gezellige & creatieve 

groep ouders. Wil je wat kwijt over de Avond4daagse of ons volgend schooljaar komen versterken? 

Kom dan op woensdag 12 juli vrijblijvend een keer naar onze vergadering om 20.00 uur in Café 

Sligting, tegenover de school. Wacht niet, maar kom in actie! Dan zorg jij dat alle leuke activiteiten 

ook volgend jaar weer doorgaan. Hopelijk tot 12 juli.  

 

Zet ook alvast woensdag 4 oktober om 20.00 uur in je agenda. Dan vindt de algemene 

ledenvergadering (ALV) op school plaats. Iedere ouder is hierbij van harte welkom. Er wordt 

teruggekeken naar het afgelopen schooljaar, maar vooral vooruit gekeken om het komende schooljaar 

weer tot een succes te maken. Naast de gezelligheid, staan de hapjes en drankjes uiteraard ook klaar. 

 

  

 

Maar voor nu: tot woensdag 12 juli om 20.00 uur in Café de Sligting! 

 

 

 

 

 



 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Vandaag hebben veel kleuters hun portfolio rapport meegekregen naar huis. Niet allemaal omdat 

kleuters die na december 2016 op school zijn gekomen nog geen portfolio krijgen. Zij krijgen er 

één eind volgend schooljaar. 

 

Dinsdag a.s. zijn er 10-minutengesprekken voor de ouders van kleuters die volgend schooljaar in 

groep 2 zitten en voor een aantal ouders van groep 2. 

Deze ouders hebben via de mail een uitnodiging ontvangen en een lijst hangt op de deuren van de 

klas. 

 

Ook gaan de kleuters van groep 2 dinsdagmiddag weer wennen in groep 3. 

 

 

  

Groep                                  (juf Noortje en juf Ginette) 

 

 

Het eind is in zicht. Nog maar twee weken. De Cito-toetsen zijn nu allemaal afgerond. Het waren 

best veel toetsen, die verspreid over heel wat dagen zijn afgenomen. Maar die zijn inmiddels nu 

mooi afgerond. 

Het is een lang schooljaar en iedereen begint een beetje moe te worden, toch zijn er nog heel 

veel kinderen die genoeg energie over hadden om mee te doen aan de avond 4-daagse. Heel knap.  

Volgende week zal de allerlaatste schoolweek op de Aloysiusschool zijn voor de kinderen uit 

groep 8. Zij zijn druk bezig met de voorbereidingen van de eindmusical.  

Donderdagmiddag mogen wij met de onderbouw gaan kijken. We hebben stiekem al wat delen van 

liedjes gehoord, klinkt vrolijk. We verheugen ons er al op. 

Die vrijdag daarna mogen de kinderen hun portfolio mee naar huis nemen. Er is hard op gewerkt, 

ze kunnen het straks met trots thuis presenteren. 

 

Tot slot nog het thema 'wilde dieren in de duinen'. De thema tafel is te klein! Er zijn zoveel 

prachtige dingen meegenomen door de kinderen dat het bijna een mini-museumpje is geworden. 

We hebben ons een aantal weken verdiept in de duinen. Ter afronding staat de duinwandeling nog 

gepland. 

De kinderen kijken er naar uit om oma, opa, oppas of buurvrouw straks mee te nemen voor een 

wandeling en hun gidsje te mogen zijn. 

De wandeling vindt woensdagochtend 19 juli plaats. 

Het is de bedoeling dat ieder kind op eigen gelegenheid met een genodigde naar de parkeerplaats 

van restaurant De Bokkendoorns komt.  

We verzamelen daar om 8.30 uur. De wandeling zal een klein uurtje duren. Daarna is het de 

bedoeling dat de genodigde het kind naar school brengt. Mocht dit een probleem zijn, dan horen 

wij dit graag. 

 

Fijn weekend! 
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Groep   

 

 

En weer een week voorbij, het gaat hard nu! 

Afgelopen maandag waren de kinderen heerlijk een dagje vrij en hebben de juffen weer van alles 

geleerd. 

Dinsdag was een fantastische dag. In de middag was het groot feest, want er waren wel drie 

juffen jarig. De kinderen zagen er vrolijk uit en waren verkleed in het thema summer party. Na 

een verjaardagslied en mooie cadeaus hebben we de polonaise gelopen door de klas. Daarna was 

er een spellencircuit. Drie onderdelen vonden buiten plaats: beach-tennis, knikkers vissen met je 

tenen en bekers omschieten met waterpistolen. Binnen konden de kinderen cake met aardbei 

eten, appeltjes happen in een bak met water en knutselen. 

Wij willen alle ouders hartelijk bedanken voor de mooie cadeaus. 

 

Afgelopen week hebben we een mail verstuurd over de duintocht op woensdag 19 juli. 

De kinderen staan te trappelen om als gids te vertellen wat ze allemaal geleerd hebben. Nog even 

ter informatie:  

Het is de bedoeling dat ieder kind met een genodigde op eigen gelegenheid naar de parkeerplaats 

van restaurant de Bokkedoorns komt.  

We verzamelen daar om 08.30 uur. 

We lopen daar een route van een klein uurtje. Vervolgens brengt de genodigde het kind weer 

terug naar school. 

Als e.e.a. niet gaat lukken dan horen we dat graag.  

We hebben er zin in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep   

 

 

Afgelopen vrijdag hebben wij onze verjaardag gevierd met groep 6. 

We zijn gestart met een echte juffenquiz. 

Iedereen speelde hier voor zichzelf en sommige vragen waren behoorlijk lastig. 

Toch wisten de jongens en meisjes best veel over hun juffen. 

Na de Quiz hebben we levend stratego gespeeld in 2 teams. Het was behoorlijk spannend! 

Aan het einde van de middag hebben we afgesloten met Bingo. 

Bij het Bingo spel konden de kinderen leuke prijzen winnen. 

Er was natuurlijk genoeg voor iedereen! 

Tijdens de Bingo werd er gesmuld van wat te drinken en popcorn. 
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Toen de gezellige middag voorbij was, werden wij nog verrast met prachtige lavendelplanten en 

een leuk zelfgemaakt boek met eigen recepten. 

Wij gaan thuis genieten van de lekkere gerechten! 

Ouders en kinderen bedankt! 

 

Volgende week vrijdag krijgen de kinderen hun laatste rapport en portfolio van dit jaar mee. 

 

Fijn weekend! 

 

 

 

Proficiat 
 

10 juli Jelle Janssens  4 

10 Julius Pouw  6 

13 Vere van Gisbergen 6 

15 Casper Zwaan  3 


