
ASJEMENOU   21 april t/m 12 mei 2017 

 

Koningsspelen 

 

 
 

Vandaag hebben we meegedaan met de Koningsspelen. Groep 1 t/m 4 op de eigen school en groep 

5 t/m 8 met een door de leerkrachten verzorgd activiteitenprogramma op het strand. De jongste 

kinderen konden meedoen aan allerlei sportieve activiteiten in de gymzaal op school en in de 

Pabogymzaal in de buurt. Verder was er een springkussen en konden ze tussendoor rustig een 

gezelschapsspelletje in de klas doen. Op het strand hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 

verschillende spellen gedaan zoals slagbal, voetbal, trefbal en waterestafette. Daarnaast konden 

ze meedoen met frisbee, bootcamp en zandkastelen bouwen. Kortom, sportieve en gezellige 

koningsspelen voor de kinderen van de Aloysiusschool.  

 

 

Meivakantie 

 

De meivakantie is weer begonnen. Een periode van twee weken 

waarin veel festiviteiten plaatsvinden zoals Bloemencorso, 

Koningsdag, bevrijdingsdag. Maar ook de herdenking op 4 mei. 

En nu maar hopen op mooi voorjaarsweer! 

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe en tot 

maandag 8 mei. 

 

 

Muziekavond 

 

De jaarlijkse muziekavond is weer in aantocht. Deze is op donderdag 1 juni aanstaande. Kinderen 

van groep 4 t/m 8 zullen deze avond hun kunsten voor u gaan vertonen. Alle kinderen die op 

muziekles zitten of zangles volgen kunnen zich hiervoor opgeven. We starten om 19.00 uur en 

zullen rond 20.00 uur klaar zijn. De audities vinden plaats op dinsdag 16 mei om 14.45 uur en 

woensdag 17 mei om 12.15 uur. De kinderen kunnen zich voor een van deze dagen opgeven bij juf 

Noortje, juf Cherida of juf Karolina. Het is de bedoeling dat alle deelnemers deze dag hun 

instrument en bladmuziek mee naar school nemen. Wij bekijken dan of het stuk niet te lang of te 

kort is. 

 

We hopen dat het weer een muzikale, gezellige avond wordt.  

 

 

 

 

 

 

 



Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Het thema voorjaar hebben we vorige week afgesloten en deze week zijn we gaan werken aan de 

koningsspelen. De weektaak bestond o.a. uit het maken van een oranje kroon. Wel heel leuk om 

volgende week op je hoofd te hebben tijdens deze feestdag. 

Verder hebben we deze week ook nog slingers gemaakt in de kleuren van de Nederlandse vlag 

omdat de klassen na het opruimen zo kaal leken. Want wat hadden we enorm veel werkjes voor 

het thema lente gemaakt! 

 

De kinderen verheugen zich erg op de koningsspelen en hebben zin in alle spelletjes! 

 

Fijne vakantie! 

 

Denkt u nog aan de studiedag van 17 mei. 

 

 

 

Groep   

 

 

Wat zijn de kinderen toe aan de meivakantie! 

Vorige week zaten de kinderen nog te smullen bij het paasontbijt. 

Wat was het gezellig! 

 

Deze donderdag heeft Ella getrakteerd, omdat zij na de meivakantie op een andere school zal 

starten. Ella verhuist naar Driehuis.  

Gelukkig hebben de kinderen van groep 3 een leuke kaart met daarop het nieuwe adres van Ella 

gehad.  

Ook de kinderen hebben nog wat voor Ella gemaakt. 

Dit zullen ze Ella vrijdag geven. 

Wij wensen Ella héél veel plezier op haar nieuwe school! 

 

De vrijdag vóór de meivakantie staat weer in het teken van de koningsspelen. De kinderen 

genieten binnen en buiten de school van allerlei activiteiten. 

 

Wij wensen jullie een hele fijne meivakantie toe! 
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Groep   

 

 

Vorige week donderdag hebben de jongens en meisjes van groep 6 voor het eerst kennis gemaakt 

met juf Judith. 

Juf Judith mocht meteen op haar eerste dag genieten van een paasontbijt in groep 6. 

Daarna zijn de kinderen aan de slag gegaan met allerlei vragen voor juf Judith.  

Ze hebben daarnaast hard gewerkt aan een paasverhaal en gelukkig was er ook nog tijd over voor 

de werkstukken. 

De meeste werkstukken zijn inmiddels ingeleverd. Sommige werkstukken zijn nog niet af en 

moeten de week na de meivakantie ingeleverd worden. 

Deze donderdag heeft juf Irma afscheid genomen van de klas. 

Ze heeft de hele middag een spel gedaan met de klas. 

De kinderen (en ouders) hadden ook nog een leuk afscheidscadeau voor juf Irma. 

Namens juf Irma: Bedankt hiervoor! 

Deze vrijdag hebben de kinderen: De Koningsspelen op het strand. 

Zij zijn de hele dag in de weer met allerlei sportieve activiteiten. 

 

Nu is het tijd om lekker uit te rusten.  

Wij wensen jullie een fijne vakantie! 

 

 

 

Groep   

 

 

In groep 7 is elke week wel weer iets leuks te beleven! Zo kregen we vorige week een dramales 

van een bekende acteur en een exclusieve rondleiding door de Stadsschouwburg. Floor en Mees 

schrijven erover: 

 

Dramales 

We kregen een dramales van Rogier in 't Hout. Ook wel bekend als Wouter van het 

Klokhuiskantoor. We zaten allemaal in een kring en toen Rogier binnenkwam gingen we beginnen. 

Rogier verdeelde ons in twee groepjes toen gingen de groepjes om de beurt een situatie 

uitbeelden. Daarna moesten we een situatie uitbeelden maar dan stilstaand als een foto. 

Iedereen had het heel erg naar hun zin toen hadden we bijna geen tijd meer over voor de foto´s. 

Als eerste gingen we een groepsfoto maken en daarna ging iedereen in de rij voor een foto. Je 

mocht samen met iemand anders op de foto of alleen. Voordat Rogier weg ging kreeg iedereen 

van hem een handtekening. (Floor) 
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Rondleiding door de Stadsschouwburg 

We kregen een rondleiding door de Stadsschouwburg. Het gebouw zag er heel mooi uit toen we 

voor de deur stonden, er waren allemaal blauwe strepen op het raam. Het gebouw was heel groot. 

Toen we door de deur liepen kwamen we bij een trap. We kwamen bij de keuken daar stond een 

frituur en een koelkast en een oven. Toen gingen we door naar de kleedkamers, die waren heel 

groot. Rond de spiegels waren allemaal lampen. Je zou denken dat de lampen warm waren maar 

nee dat is niet zo dat komt doordat het led lampen zijn. Dat hebben ze gedaan omdat er wel eens 

een tas in de brand was gevlogen door een lamp. Daarna gingen we naar de zaal, daar mochten we 

op het podium staan en waren de doeken omhoog. Als je naar boven keek was dat echt heel cool, 

het was heel hoog. Ze konden ook alle stalen balken en doeken bewegen. Achter de doeken 

konden twee vrachtwagens staan en die brachten allemaal spullen naar binnen. (Mees) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Proficiat 
 

22    april Levi Meijer   7 

26  Emilia Martina   1/2B 

27  Alexia Kwaaitaal  1/2C 

4      mei Puck van de Peppel  4 

6  Chris van Stijn   6 

10  Liz van Amerongen  1/2B 

10  Marie Bedaux   7 

10  Safine Gast   8 

10  Fedde van Roosendaal  3 

10  Mijntje van Roosendaal 3 

11  Bodile Litjens   1/2A 


