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Actuele gegevens 

 

Meer dan eens blijkt dat wij niet over actuele gegevens van u en uw kinderen 

beschikken. Omdat de communicatie steeds meer via verschillende kanalen 

plaatsvindt zoals, smartphone, website en email, is het van belang dat we 

over de juiste gegevens beschikken. Wilt u het nieuwe adres doorgeven als u 

verhuist, of als één van de ouders op een ander adres gaat wonen. Ook als u 

een nieuw mailadres hebt of een ander mobiel nummer, zouden we dat graag 

van u weten. Hiermee voorkomt u dat u nieuws en mededelingen van de 

school mist. En dat zou jammer zijn, nietwaar ? 

Wijzigingen kunt u doorgeven via het ouderportaal, en daar kunt u ook checken of wij over de 

juiste gegevens beschikken. Maar een mail sturen naar info.aloysius@jl.nu mag ook. 

 

 

INFO: Beeldschermkinderen en mediaopvoeding 

 

Kinderen zitten vandaag de dag veel achter het beeldscherm en 

zijn regelmatig online. 

Het is realiteit, kinderen voelen zich enorm aangetrokken tot de 

smartphone, tablet, pc of spelcomputer. En waarom niet, het biedt 

veel mogelijkheden en is daardoor aantrekkelijk, zelfs voor ouders. 

Maar het heeft ook minder prettige kanten. 

Best lastig om maat te houden. In onderstaande link van het filmpje Beeldschermkinderen, laten 

ze zien hoe je samen met je kinderen zorg draagt voor een verantwoord gebruik van het 

beeldscherm en de rol van de ouder. 

http://www.groterworden.nl/8-12-jaar/beeldschermkinderen/ 

Andere links die met mediaopvoeding te maken hebben: 

 Op http://mijnkindonline.nl/publicaties/brochures staan verschillende folders specifiek 

voor ouders en kinderen. 

 De tips en adviezen of de conversatiestarters van Stichting Opvoeden.  

Wellicht is dit voor u aanleiding om hier eens met uw kind over te praten. 

 

Agenda 

 

 Op dinsdag 24 januari is er weer een podiummiddag. 

 De tijden :  

groep 5 t/m 8 van 13.00 tot 13.45 uur, ouders van gr. 5 en 6 zijn welkom 

groep 1 t/m 4 van 13.50 tot 14.35 uur, ouders van gr. 1 en 2 zijn welkom 

 Vrijdagochtend 27 januari, studieochtend voor de leerkrachten van de groepen 1-2 A-B-

C, De leerlingen van deze groepen zijn deze ochtend vrij. 
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NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

We zijn druk met het thema post in de weer. Deze week zijn alle ingeleverde dozen omgetoverd 

tot brievenbus. De weektaak bestond deze week uit het knutselen van een postbode, met 

natuurlijk een brief onder zijn arm.  

Verder hebben de kinderen een werkblad gemaakt waarbij de post in de goede brievenbus moest 

worden 'gebracht' en ze hebben in de bouwhoek een brievenbus van blokken gemaakt. De 

kinderen hadden het best druk met deze weektaak doordat de woensdag wegviel, maar het is 

allemaal weer gelukt! 

We zijn nog op zoek naar spullen voor in de posthoek of op de thematafel. Misschien kunt u 

samen met uw kind de post thuis in de gaten houden en eventueel mee nemen als het interessant 

is... 

 

Voor het thema post zijn we nog op zoek naar een aantal schoenendozen die we tot brievenbus 

om kunnen toveren. 

 

Komende dinsdag is er weer een podiummiddag, u bent van harte welkom om te komen kijken. 

 

De schoolarts komt de kleuters op woensdag- en donderdagochtend screenen. 

 

Vrijdag 27 januari is er een studieochtend voor de leerkrachten en zijn de kleuters vrij. 

 

Nieuws uit de groepen: 

1/2 b: Matías L'Huillier is sinds deze week in onze groep begonnen. We wensen hem veel plezier 

bij ons op school! 

 

 

 

Groep   
          

 

We zijn in groep 5 gestart met een nieuw thema: Nederland Waterland. 

Deze keer werken we twee middagen aan het hetzelfde thema. 

Juf Dorine vertelt en werkt vanuit het vak geschiedenis (overstromingen 

en molens) en juf Susanne vanuit het vak Aardrijkskunde (topografie en 

scheepvaart). 

Natuurlijk hebben de kinderen ook weer een eigen 

opzoek/onderzoeksvraag bedacht, welke zij 

over een aantal weken aan de klas presenteren. 

 

Op donderdag was Meester Peter weer in de groep.  

De kinderen krijgen al een aardig idee over het notenschrift en hebben een kort liedje 

ingestudeerd. Een aantal kinderen mocht de klas aansturen als dirigent. 

Tot slot deze week een voorstelling Muziektheater in de gymzaal. Het zal vast leuk zijn geweest! 

Komende dinsdag is er podiummiddag. De ouders van groep 5 zijn van harte uitgenodigd te komen 

kijken. 

Een fijn weekend. 
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We zijn weer fijn gestart na de kerstvakantie. De kinderen hebben in de eerste week goede 

voornemens bedacht waar ze zowel thuis als op school aan willen werken. Deze hebben ze 

opgeschreven op een blaadje. De blaadjes zitten nu in een dichte envelop en die gaan we aan het 

eind van dit schooljaar weer open maken. Dan kunnen we bekijken of het gelukt is om ons aan de 

goede voornemens te houden! 

 

Met rekenen zijn we nu veel bezig met breuken en leren de kinderen ook al breuken optellen en 

aftrekken. Bij spelling oefenen we veel met het vinden van het lijdend voorwerp. Deze week zijn 

we op excursie geweest naar het Eneco Windlab, daar hebben Boaz en Luc het volgende stukje 

over geschreven: 

 

Het windlab was heel erg leuk. We deden allerlei soorten dingen zoals dat we leerden hoe hoog 

een windmolen is, het is namelijk 80 meter hoog. We moesten ook een eigen windmolen maken 

met een groepje en dan uiteindelijk wanneer je je windmolen af had kon je hem testen in een 

machine met een grote ventilator en een ding waar je je mini windmolen aan kan hangen en dan 

kan je testen hoeveel watt het kon maken en hoeveel huizen kon verlichten. Het hoogste aantal 

watt dat wij hebben behaald was 1.480.000 en dat is best veel, daarmee kan je 910 huizen een 

jaar lang stroom geven. We zagen ook een filmpje waar je kon zien hoe ze uit een windmolen 

moesten gaan als er een brand ofzo was, want dan moet je een luik openen en aan een touw 

hangen en naar beneden gaan. En dat was ons uitje naar het windlab. 
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We hebben afgelopen maandag met Gudrun (medewerkster van bureau Halt) gesproken over 

groepsdruk. Kinderen (maar ook nog steeds volwassenen) hebben op vele manieren te maken met 

groepsdruk. We hebben naar vormen van groepsdruk gekeken, maar ook naar mogelijkheden om 

niet mee te gaan met groepsdruk. 

 

Woensdag 11 januari is groep 8 gestart met het project " ondernemend leren". Tijdens dit 

project gaan de kinderen van groep 8 een bedrijf opstarten met als doel geld op te halen voor 

een goed doel. De kinderen hebben Artsen zonder Grenzen gekozen als doel. 

U kunt via onze website de ontwikkelingen volgen. 

 

 

 

 

Proficiat 

 
21 Sasha Vambersky  4 

21 Pals Voskens   8 

23 Julie/Juul van de Kerkhof 3 

24 Maarten Bedaux  6 

24 Esmee van Hoorik  5 

26 David van Breugel  7 

26 Noura Sijssens   5 
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