
ASJEMENOU   25 november t/m 2 december 2016 

 

 

Gisteren vond de schoolfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats. In een volle aula 

hebben we z'n allen genoten van de voorlees kwaliteiten van de kampioenen van groep 5 t/m 8. 

Lorenzo (gr. 5), Marijn (gr. 6), Tilly (gr. 7) en van Bente (gr. 8). Uiteindelijk is Tilly Pendrick de 

kampioen van de school geworden, gefeliciteerd Tilly ! Maar alle lezers verdienen een groot 

compliment, want het is best spannend om voor een volle zaal voor te lezen. En ze deden dat 

allemaal hartstikke goed. ! 

 

 
 

Agenda 

 

 maandag 28 november, 10-minuten avond volgens rooster. 

 EXTRA DATUM, vrijdag 27 januari, studie ochtend groepen 1-2, deze 

groepen zijn vrij ! 

 

 

JoHo JoHo   Help….Help ! 

  

Wie:  zou ons Decoratie club willen helpen ? 

Wat :  om de school in de Kerstsfeer te brengen,  

Waarom : we kunnen nog wel wat handen gebruiken ! 

   Wanneer : 9 December 8:30 uur 

       Geef je op bij marloesv@mac.com 

 

   Groetjes Marloes 

 

 

 

Ouderpanel  " Voeding en traktaties" 

 

Twee weken geleden zaten we op een woensdagavond met een kleine, maar zeer gemotiveerde 

club ouders rond de tafel over het onderwerp: "voeding en traktatie". 

 

Hierbij een kort verslag wat er die avond allemaal ter sprake is gekomen: 

 

Als eerste een kennismakingsrondje waarbij onze gespreksleider Joost altijd een toepasselijke 

vraag heeft. Deze keer werd gevraagd je voor te stellen en aan te geven wat je kinderen mee 

naar school namen voor eten en drinken. Dit leverde een heel gezonde ronde op, waarbij de 

gedachten naar boven kwam , is deze avond wel nodig. 

 

In het tweede gedeelte bleek dit enigszins, maar in het derde gedeelte zekers. 



Voor het tweede gedeelte van de avond werd de groep in drieën verdeeld. Iedere groep kreeg 

een (zelfde) scala aan producten waarover gesproken kon worden wat gezond en ongezond was. 

Bij de nabespreking waren er nuanceverschillen, maar de discussie over wat je dan mee kan geven 

naar school was wel gestart. 

 

Het derde gedeelte bestond uit een aantal stellingen. 

JA/NEE/TWIJFEL. Na iedere stelling kon men positie innemen, toelichting geven en vervolgens 

van plek verwisselen...dit gebeurde een enkele keer. 

Mooi om te zien dat zoveel mensen, zoveel meningen, zelfs als de basis dicht bij elkaar lijkt te 

liggen (uiteindelijk startte we de avond vrij eensgezind). 

 

besproken stellingen waren o.a. 

* ik maak zelf wel uit wat ik mijn kind te eten en drinken meegeef naar school 

* er moeten regels gelden voor traktaties op school 

* de school mag zelf bij festiviteiten geen snoep/pakjes uitdelen 

Tijdens de discussies ontstonden er vanzelf nieuwe stellingen bijv. 

* school moet een lijst hebben met onverantwoorde producten die dus niet op school 

mogen genuttigd worden. 

 

Zoals bij ieder ouderpanel bleek ook nu weer dat iedereen een eigen mening heeft, maar uit al die 

meningen komen altijd weer verbeterpunten naar voren. 

Namens het team waren Ineke en Ardy aanwezig. 

Zij hebben aan het eind van de avond hun visie op deze ouderpanelavond vertolkt en zeker punten 

ter harte genomen en zelfs al aangegeven met het punt schoolfestiviteiten aan de slag te zullen 

gaan. 

 

Dit was wederom een inspirerende avond die werd afgesloten met een drankje en (gezonde?) 

snack. 

 

Joost van Ravesteyn, 

Ilse Wessels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Het was weer een gezellige Sinterklaasweek.... 

 

*In het Sinterklaasjournaal lukte het Wellespiet maar niet om een taart te bakken die goed van 

smaak was. Dinsdag hebben de kleuters hun schoen gezet in de klas met daarin een brief waar zij 

hulp aanboden om die arme Wellespiet te helpen. 

Woensdagochtend waren de schoentjes gevuld met een taartrecept, vormpjes voor cupcakes, 

stickers met duimpjes erop om te keuren en kleuren, iets lekkers voor de kleuters en Rommelpiet 

en Grapjespiet hadden duidelijk hun sporen nagelaten..... 

Donderdag hebben de kleuters cupcakes gebakken en natuurlijk geproefd en gekeurd op smaak.  

 

* Maandag komen studenten van de sportklas van de PABO Inholland om de kleuters een hockey 

clinic te geven in onze eigen gymzaal. Vorig schooljaar was dit heel leuk dus wij verheugen ons 

weer op deze leuke les! 

 

  

 

Groep                                   (juf Noortje en juf Ginette) 

 

 

Sinterklaas en zijn pieten zijn inmiddels al ruim een week in ons land. 

Het was afwachten welke pieten Sint zou meebrengen, nou het is van alles wat geworden. 

Wellespiet is ook meegekomen. De kinderen hebben er vast al iets over verteld. 

Hij wil Sint verrassen met een taart. Of ze even kunnen helpen!! 

Toen wel allemaal onze schoen hadden gezet en er een kleinigheidje in aantroffen, had deze piet 

er meteen maar een recept bij gedaan. Alle kokkies van groep 4 gingen gisteren meteen maar aan 

de slag. Er is flink gewogen, gemeten, gemixt, geroerd, geroken, overlegd en overwogen en 

uiteindelijk gebakken. Vandaag het resultaat proeven en beoordelen. We zijn benieuwd.  

Wordt vervolgd. 

 

Ons thema ‘Mijn lijf’ hebben we deze week afgerond. De kinderen hebben levensgrote lijven 

getekend en daarin laten zien wat ze allemaal weten van de anatomie van de mens. 

Gelukkig hadden ze allemaal een hart, maar ook longen, ribben, bekken, slokdarm, maag, enz.  

Nu dit is afgerond gaan we ons focussen op Sinterklaas en Kerst. 

Ook die thema’s worden uitgebreid in taal, spelling, rekenen, enz. verwerkt.  

 

We werken, naast de rekenlessen, een aantal keer per week op de chromebooks (mini laptopjes). 

De kinderen oefenen daarop hun rekenvaardigheden.  

Zo komen nu de tafels 2, 5 en 10 ook veel aan bod. Ze zijn inmiddels heel handig met de 

chromebooks geworden. We oefenen lekker door. Goed hoor! 

 

Een laatste puntje, er zijn weer luizen geconstateerd. Wil iedereen goed kammen met een 

luizenkam en even checken? Dank. 

 

Fijn weekend! 
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Groep   

 

 

Deze week zijn we gestart met mediawijsheid. 

Hoe wijs zijn de kinderen met reclames, verborgen boodschappen en hoe ga je hiermee om? 

Ook het huiswerk staat in het teken van mediawijsheid. 

(interview je vader/moeder/opa/oma over media van vroeger) 

De komende weken gaan we hier mee verder. 

 

Vanaf maandag starten we met een nieuw project in de klas. 

De kinderen mogen onderzoek doen naar iets wat te maken heeft met; 

"de ruimte". Ze kunnen niet wachten om te beginnen. 

 

Gisteren was het eindelijk zover: de voorleeswedstrijd. 

Marijn mocht groep 6 vertegenwoordigen en dat deed ze met het boek: 

'Achtste groepers huilen niet'. Wat had ze het knap gedaan! 

De hele klas kon genieten van 4 boekbesprekingen. 

Uiteindelijk was daar ook de uitslag: Marijn had gewonnen! 

 

Ondertussen zijn de kanjers uit groep 6 thuis hard aan het werk, om een mooie surprise in elkaar 

te zetten. Laat 5 december maar komen! 

 

Fijn weekend! 

 

 

Proficiat 
 

26 Asha Ie  5 

27 Cheneaux Bot  5 

27 Sees Luchies  1/2C 

30 Maes Faber  1/2B 

 

1 Ronan Goodman 8 

1 Thomas Hana Yousef 1/2C 

1 Lodewijk Westbroek 1/2A 

2 Fien Moen  6 
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