
ASJEMENOU   21 juli t/m 1 september 2017 

 

 

Correctie gymrooster 

 

In de vorige Asjemenou stond een foutje in het gymrooster. Groep 3 krijgt volgend schooljaar 

gymles op dinsdag en woensdag, groep 6 op woensdag en donderdag, groep 7 op donderdag en 

vrijdag en groep 8 op dinsdag en vrijdag. Excuses voor de verwarring. 

 

Gymnastiekrooster 2017-2018 

 

• maandag: groepen 1-2, 4 en 5 

• dinsdag: groepen 1-2, 3, en 8  

• woensdag: groepen 3,4, 5 en 6 

• donderdag: groepen 1-2, 6 en 7 

• vrijdag: groepen 7 en 8 

 

De Oudervereniging 2017-2018 

 

Het afgelopen schooljaar heeft de Oudervereniging weer veel activiteiten georganiseerd zoals 

o.a. de kerstborrel, de disco en de avondvierdaagse. Om alle activiteiten in stand te kunnen 

houden zijn ouders nodig die helpen met de organisatie. Afgelopen periode heeft er een flinke 

wervingsactie plaatsgevonden om nieuwe actieve leden voor het komende schooljaar te krijgen. 

Dit is gelukt en er vindt dan ook wat verschuiving plaats in het bestuur, maar de continuïteit zal 

ook behouden worden! Het bestuur voor het komende jaar ziet er als volgt uit: 

Voorzitter           Mirjam Vermaas 

Penningmeester   Piet van Stijn,  geleidelijk zal het takenpakket overdragen worden aan 

    Esther van der Weg (nieuw) 

Secretaris           Margriet Kanik (nieuw) in duofunctie met Suzannah Vree (nieuw) 

 

Wil jij de Oudervereniging volgend schooljaar ook komen versterken of wil je gewoon eens kijken 

hoe een vergadering er aan toe gaat? Kom dan op woensdag 4 oktober om 20.00 uur naar de 

Algemene Leden Vergadering (ALV). 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.  

 

Vakantie-afscheid-welkom 

 

En dan is het vakantie! Het schooljaar is voorbij waarin weer van alles is gebeurd.  

Leuke, spannende, verrassende, maar soms ook minder leuke dingen. Nu is het tijd om uit te 

rusten om straks het nieuwe schooljaar weer met nieuwe energie te kunnen starten.  

Wij wensen u allemaal een fijne zomervakantie toe en tot maandag 4 september voor de start 

van het schooljaar 2017-2018. 

 

Aan het einde van het schooljaar vertrekken er kinderen naar een andere school. Wij zullen ze 

gaan missen en wensen hen veel succes en plezier op hun nieuwe school. Maar er komen ook weer 

een heleboel nieuwe kinderen op onze school. Wij heten de nieuwe leerlingen en hun ouders dan 

ook alvast van harte welkom. We gaan ervoor zorgen dat zij zich snel thuis voelen op de 

Aloysiusschool. 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor mij zit het er op. In het nieuwe schooljaar ga ik als schoolleider starten in Nieuw-

Vennep op de Antoniusschool (ook van Stichting JongLeren). Vijftien jaar geleden ben ik als 

ouder gestart op de Aloysiusschool. Na enkele jaren werd ik er leerkracht en sinds februari van 

dit schooljaar heb ik de taak van Ardy Henneman overgenomen. Ik heb de Aloysiusschool 

daardoor op vele verschillende manieren meegemaakt. Het was voor mij een fijne en zeer 

waardevolle periode en afscheid nemen is dan ook niet makkelijk. Graag wil ik iedereen bedanken 

voor de prettige samenwerking. Ik zal alle kinderen, ouders en mijn collega’s heel erg missen. 

Gelukkig woon ik om de hoek en zal daarom nog regelmatig even binnenlopen. Tot ziens! 

 

Dorine Rings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

En dan is het schooljaar weer voorbij! Een schooljaar waarin we gelachen, soms gehuild, gespeeld, 

geknutseld, gegymd en heel veel geleerd hebben!  De juffen vonden het een heel gezellig en leuk 

jaar. Ook u heeft hiertoe bijgedragen, bedankt! 

 

 

Natuurlijk willen wij ook onze klassenouders bedanken voor al het 

regelen en organiseren. De computerouders die de kleuters weer veel 

hebben bijgebracht op computergebied. De zgn. “luizenpluizers’’ die 

paraat stonden als wij ze nodig hadden (dit jaar gelukkig iets minder 

vaak). De vervoerouders die ons –veilig- overal naar toe brachten. De 

TSO-ouders, die op het schoolplein stonden als de juffen er even niet 

waren. De brigadiers die onze kinderen begeleidden bij het oversteken.  

En natuurlijk al die ouders waarop we altijd een beroep konden doen.                                              

Groep 8 leerlingen, ook jullie bedankt voor de assistentie in de laatste 

schoolweek en succes op de middelbare school! 

 

 

 

 

De oudste kleuters gaan het komend schooljaar naar groep 3. Ze hebben er 

veel zin in en hebben er naar toegeleefd. Wij gaan ze missen, maar het hoort 

zo te gaan. We wensen ze veel succes in groep 3 en ze mogen gerust nog een 

keertje langskomen! 

 

Rest ons nog om u en de kinderen een fijne vakantie toe te wensen.  Geniet 

ervan, rust lekker uit en tot maandag 4 september!!! 

 

 

 

Groep   

 

 

En dan is hier alweer de laatste Asjemenou van dit schooljaar! Wat is dat toch snel gegaan! 

De laatste dagen hebben we nog tal van leuke dingen gedaan. Zo hadden we een gastjuf die ons 

een muziek - tekenles ging geven. Ze gebruikte hier o.a. een filmpje voor, wat we keken via 

YouTube. Het heet: aquarium van Saint Saens. De kinderen hebben hier erg van genoten. Ze had 

zelfs haar eigen vis meegenomen om na te tekenen. 

Vorige week woensdag hadden we een brandweervrouw op bezoek, ze vertelde ons van alles over 

de brandweer n.a.v. foto's die ze op de kazerne gemaakt had. De kinderen hebben haar heel veel 

vragen gesteld en zo weten wij nu nog meer over de brandweer. We hebben erg genoten van dit 

thema. 

Afgelopen donderdag hebben we vast gewend in groep 4, dit was erg spannend maar ook erg leuk! 
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Dan willen wij heel graag de klassenmoeders bedanken voor al hun hulp dit jaar, ook de moeders 

van de luizenpluis en alle andere ouders die dit jaar hebben geholpen (oefenen met Bouw, rijden 

met uitjes, begeleiden op schoolreis, etc) 

Ainoa gaat onze school verlaten en gaat naar een school dichter bij haar huis. We wensen haar 

veel plezier daar! 

Dan rest ons nog iedereen een fijne vakantie te wensen, geniet ervan! 

 

Juf Melissa en juf Mieke 

 

 

 

Groep                                  

 

  

En dat was het dan, de laatste week zit erop en iedereen gaat genieten van een welverdiende 

zomervakantie. Dit schooljaar met deze heerlijke groep 4, is omgevlogen.  

De kinderen zijn een hechte, lieve groep. Wat hebben ze veel geleerd dit schooljaar, klaar om de 

stap naar groep 5 te maken. 

Wat hebben we samen veel beleefd en wat hebben we samen er een heerlijk schooljaar van 

gemaakt. 

 

Vanaf deze plek bedanken we dan ook onze klassenmoeders, voor wat ze dit schooljaar hebben 

geregeld! Annika (Jelle), Monique (Sasha) en Annemieke (August), bedankt! 

Natuurlijk ook de luizenmoeders, de moeders die het tutor lezen hebben gedaan, ouders die dit 

schooljaar hebben gereden naar uitjes! Dank jullie wel allemaal! (En voor alle ouders die we nog 

zijn vergeten) 

 

Deze week was een 'klein feestje'. We hebben rekenbingo gespeeld, mindmap gemaakt met 

thema woorden, een 'elfje' (gedichtje) gemaakt over de zomervakantie en blobs gespeeld op het 

chromebook. Met als klap op de vuurpijl; onze tocht door de duinen. Wat deden de kinderen het 

geweldig, als echte duingidsen. 

 

Nu 6 weken uitrusten, bijkomen, op vakantie gaan en nog zoveel meer. 

Wij wensen iedereen heerlijke weken en we zwaaien graag vanaf groep 4 naar groep 5! 

 

juf Ginette en juf Noortje 

 

 

 

Groep   

 

 

En dan is het ineens zover. De zomervakantie is aangebroken. 

We hebben er allemaal naar toe geleefd en ook heel veel zin in. 

Deze week stond bol van de activiteiten en van afscheid. 

Vivienne gaat na de vakantie starten op de Crayenester school in groep 6. 

Woensdag heeft zij een mooi fotoboekje gekregen en trakteerde ze op ijs. 

We wensen haar veel plezier op haar nieuwe school. 
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Woensdagochtend sloten we ons thema Wilde Dieren in de Duinen af 

met een wandeling.  

Alle kinderen hebben de rol van duingids op zich genomen. Het was 

gelukkig mooi weer. 

Fijn om te zien dat de kinderen en ouders/begeleiders zo enthousiast 

waren. 

 

Donderdagmiddag heeft de groep een uurtje gewend in groep 6. 

Sommigen waren best een beetje zenuwachtig, 

maar eenmaal weer beneden was iedereen blij. Ze hebben er zin in 

naar juf Melissa en juf Cherida te gaan. 

 

Vandaag tenslotte het afscheid van juf Dorine en een optreden 

samen met onze muziekdocent Peter. 

Via deze weg willen wij alle ouders en verzorgers bedanken voor de 

samenwerking dit schooljaar.  

Inge en Sandra zijn vandaag in het zonnetje gezet. Fijn dat ze dit 

jaar voor groep 5 de boel geregeld hebben. 

Ook onze dank aan alle ouders die gezorgd hebben voor vervoer, hulp 

in de bieb, hulp bij thema-onderwijs, het luizenpluizen en assistentie 

bij de uitjes. Dankzij jullie is het allemaal mogelijk geweest! 

Geniet allen van de vakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar. 

 

Suzanne en Susanne 

 

 

 

Groep   

 

 

Wat is het jaar voorbij gevlogen........... 

Breuken, verhoudingstabellen, cijferend optellen en aftrekken, leren over biotopen/de ruimte/ 

de romeinen en de ontwikkeling van apparaten, nieuwe spellingcategorieën, grammatica, voor het 

eerst een boekbespreking/ een werkstuk en een spreekbeurt en nóg zoveel andere dingen die de 

kinderen dit jaar hebben gedaan en geleerd. 

Deze week hebben we vooral afgerond en zijn de kinderen (maar ook de juf) toe aan vakantie. 

Gister en vandaag is alles mee naar huis gegaan! 

Ik wil alle ouders nog even bedanken voor alle hulp dit jaar, met speciale dank aan de ouders van 

de luizencontroles, de schooltuin en uiteraard de klassenmoeders! 

 

Een hele fijne vakantie! (en veel plezier in groep 7!) 
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Groep   

 

 

We hebben deze laatste week nog allerlei gezellige dingen gedaan! Zo gingen we bijvoorbeeld 

voor juffendag naar Elswout. Daar hebben de kinderen heerlijk gevoetbald, verstoppertje gedaan 

tussen de bomen en levend stratego gespeeld. Ook hebben we een quiz gespeeld met allerlei 

vragen over het afgelopen jaar. Nu ik dit schrijf zijn (bijna) alle kasten opgeruimd, de kastjes 

leeggemaakt en de prikborden leeggehaald. Het schooljaar zit er alweer op en alle kinderen gaan 

na de vakantie hun laatste jaar op de basisschool in! Ik kijk terug op een heel fijn en gezellig 

jaar. Een jaar boordevol leuke en leerzame excursies. Een jaar met een fijne sfeer in de klas en 

veel gezelligheid. En een jaar waarin de kinderen ontzettend veel hebben geleerd en weer een 

heel stuk zijn gegroeid in hun ontwikkeling. Nu is het tijd om lekker uit te rusten en op te laden 

voor een nieuw schooljaar. Ik wens jullie een hele fijne vakantie! 

 

 

 

 

Proficiat 
 

23 juli Julian van der Weg  3 

24 Levi Eichelsheim  1/2A 

25 Olaf Bouman   4 

26 Pien Tebrunsvelt  7 

31 Isabelle Brenninkmeijer 3 
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1 aug. Chiara ten Bosch  5 

1 Lisa Jaspers   8 

2 Renée Tempelman  5 

3 Floor van Dam   6 

9 Brent van Dongen  1/2C 

18 Teun Reeuwijk   8 

20 Tjalling Gast   5 

22 Julie Meeuwissen  1/2B 

24 Noah Jansing   5 

24 Emilie Kooij   3 

24 Trofee de Wit   3 

24 Lucas Zijlstra   4 

28 Stef Roskam   7 

28 Lea Vermaas   5 

29 Jaïr Martens   1/2B 

30 Fayeline Buurman  1/2C 

30 Carlijn Smidt   4 

31 Sophie den Blanken  5 

 

1 sept. Jolijn de Maar   6 

1 Justin Strijbis   8 

2 Samuel de Haas  6 


