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Sinterklaas 

 

Eindelijk….hij is weer in het land ! De kinderen raakten aan het begin van de week niet uitgepraat 

over de langverwachte intocht van Sinterklaas en zijn Pieten. De spanning neemt toe en de school 

is weer prachtig versierd en in sinterklaasstemming gebracht door hulpvaardige ouders en 

leerkrachten. Een gezamenlijk inspanning levert veel op. De komende weken is een opmaat naar de 

viering van het sinterklaasfeest op maandag 5 december. Wel weer gezellig hoor ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van onze correspondent in Madrid 

 

 

Hebben jullie het allemaal al in de gaten ? 

De Sint heeft nu pieten in alle soorten en maten. 

Verandering zit al tijden in de lucht, 

Het is ècht waar, en niet zomaar een gerucht. 

Pieten zoals vroeger, voelt niet meer okay, 

Ook wij gaan bewust met onze tijd mee. 

 

 

 

 

TSO inschrijfformulier !! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Een aantal weken geleden hebben alle kinderen een nieuw inschrijfformulier meegekregen voor 

de tussenschoolse opvang op school. Gelukkig zijn bijna alle exemplaren inmiddels weer 

ingeleverd bij de juffen en meesters op school (of bij mij), maar toch mis ik er helaas nog een 

aantal. Hierdoor kan ik nog niet alles invoeren in onze administratie en dat is zonde. Zouden de 

ouders/verzorgers die nog geen nieuw TSO-formulier hebben ingeleverd, dit z.s.m. willen doen 

bij de leerkracht op school. Bij voorbaat dank. 

 

Met vriendelijke groet,   

 

Jochem Weber 

Coördinator TSO Aloysiusschool 

Smallsteps kinderopvang 

 



Incasso jaarlijkse bijdrage Oudervereniging 

 

Eind van de maand zullen wij de jaarlijkse bijdrage van € 35 incasseren. De Sint komt eraan en 

dat brengt altijd flinke uitgaven voor deze Piet met zich mee. De ouders die geen machtiging 

hebben ingeleverd ontvangen nog apart bericht. Mocht u alsnog willen machtigen, doe dit dan 

s.v.p. snel (via Ardy of gewoon bij de juf/ meester van de klas), maar in ieder geval uiterlijk op 

maandag 21 november. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking, 

 

Piet van Stijn - penningmeester van de OV 

 

  

GGDFlits    Zindelijkheid 

 

Weet u dat bedplassen veel voorkomt bij kinderen. Zeker één op de 6 kinderen van 6 jaar is  

’s nachts nog niet droog. Bij kinderen van 9 jaar geldt dat voor één op de 15 kinderen.  

Bedplassen kan voor zowel ouders of verzorgers als voor het kind vervelend zijn. 

Gelukkig is er wat aan te doen, lees hier meer over op, 

http://www.ggdkennemerland.nl/media/56518/Infotekst-bedplassen.pdf.  

U kunt altijd een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige verbonden aan de school van uw 

kind. Dit kan via 023 7891777 op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 

 

 

Mozaïeken 

 

Beste Ouders en Verzorgers,  

 

Twee jaar geleden hebben we in de Projectweek -met uw hulp- prachtige en kleurrijke mozaïeken 

gemaakt. Het thema was "De mooiste vis van de zee'.  

Op iedere lege plek op school hebben we de kunstwerken opgehangen, maar we hebben er toch 

nog een aantal over.  

Wanneer u ook zo'n kunstwerk in huis (op het werk) wil ophangen, kunt u mij een berichtje sturen 

met het nummer van de mozaïek van uw voorkeur. U kunt hierop bieden en de opbrengst 

wordt besteed aan informatieve boeken voor de groep van uw kind(eren).  

 

 
 
 
                                                         
 
 
 
 

 
1    Gemaakt door:    2   Gemaakt door:    3   Gemaakt door: 

Jules, Thierry, Esmee en Emma  Ties, Niek, Charlotte,    Larah, Anna, Luuk,
     Stef, en Jolijn                                          Mees en Michael 
 

     

http://www.ggdkennemerland.nl/media/56518/Infotekst-bedplassen.pdf.


 
 
 
 
 
                                                          

 

4   Gemaakt door:  5    Gemaakt door:   7   Gemaakt door 

Isabelle en Julius   Lisha, Joris, Tim,    Coco, Jet, Luca, Samuel 
                               Lieske (of Lieke)     
    

Met vriendelijke groet,  

Annelies Box  

Intern Cultuurcoördinator  

 

 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

De kinderen vonden het erg spannend of Sinterklaas nog wel zou komen, maar gelukkig is hij goed 

aangekomen. Op school volgen wij elke dag het sinterklaasjournaal.  

We zijn in de klassen volop bezig met het thema 'Sinterklaas'. We hebben al heel veel 

Sinterklaasjes, Pieten en boten geknutseld, getekend en geverfd. 

De kinderen mogen als ze dat willen op de woensdagen 

en de vrijdagen verkleed als Sint of Piet op school 

komen. De andere dagen gaat dat niet i.v.m. de gym. Op 

maandag 5 december mogen ze natuurlijk wel verkleed! 

 

 

Komende weken gaan we nog 

pepernoten/cakejes/taarten bakken.  

Misschien hebben we nog hulp van de ouders nodig,  

maar dan laten we het u zo spoedig mogelijk weten. 

De kinderen mogen, zoals bij elk thema, ook nu weer spullen meenemen voor de thematafel. Wilt 

u de naam van uw kind op de spullen schrijven? 

 

Groep 1/2A: Nikki Giesbertz is nieuw bij ons in de klas. We wensen haar veel plezier bij ons in de 

groep 
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Groep   

 

 

Deze week zijn de kinderen gestart met een nieuw thema voor natuur: Het Weer. Met heel veel 

belangstelling en enthousiasme werken ze een nieuwe onderzoeksvraag uit. Regelmatig worden de 

boeken van de thematafel gepakt om te zoeken naar de juiste informatie. Heel leuk om te zien 

dat het thema zo aanspreekt! Ook het geschiedenisthema De middeleeuwen spreekt de kinderen 

erg aan. Ridders en kastelen zijn favoriete onderwerpen om te onderzoeken. Maar ook over het 

werk van monniken, kleding en wapens zijn vragen bedacht. 

 

De voorronde voor de voorleeswedstrijd in de groep is afgerond. Iedereen die mee wilde doen, 

heeft voorgelezen voor de klas. Heel moedig om voor de hele groep voor te lezen. Maar wat deed 

iedereen het goed. De juffen zijn erg trots op al deze enthousiaste lezers. Uiteindelijk gaat 

Lorenzo onze groep vertegenwoordigen in de schoolfinale op 24 november. En namens onze groep 

zal Lea in de jury plaatsnemen. 

 

Inmiddels is de Sint al weer een week in ons land. Regelmatig zijn Sinterklaasliedjes te horen in 

de klas. En iedere dag kijken we natuurlijk naar het Sinterklaasjournaal. Het gaat weer een 

spannende tijd worden! Vol verwachting.... 

 

Binnenkort vinden de 10 minuten gesprekken plaats. De uitnodigingen voor de gespreksavonden 

zijn inmiddels verstuurd. 

 

Fijn weekend, 

 

Juf Susanne en juf Dorine 

 

 

 

 

Proficiat 
 

 

19 Amy Hodde  4 

22 Zain Leurs  8 

23 Madelief Frijdal 5 

23 Jasper van Winden 3 
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