
ASJEMENOU   28 oktober t/m 4 november 2016 

 

 

Wintertijd 

 

 

Dit weekend is het weer zover….de wintertijd staat voor de deur. In de nacht 

van zaterdag op zondag gaat de klok een uurtje terug.  

 

 

 

 

Zien…..Zien…..Zien 

 

We belanden ook zo langzamerhand in de ‘donkere dagen’.  Veel van onze 

leerlingen komen op de fiets naar school. Wij willen, net als u, dat ze veilig 

op school, en weer thuis komen. Daarbij is hun zichtbaarheid van groot 

belang. Niet alleen door hun kleding maar zeker met een goed werkend 

voor- en achterlicht. Wilt u de fiets van uw kind(-eren) controleren ? 

 

 

Laatste kans !!!!! 

 

Volgende week donderdag komt de politie op school voor de opleidingsavond " brigadieren". 

Lijkt dit u ook leuk, maar heeft u zich nog niet aangemeld .... Dat kan nog steeds!  

( ilskewessels@gmail.com) 

Brigadieren kan voor school , na school , elke week, maandelijks of als inval. 

Wilt u er nog eens over nadenken? 

Wellicht is dit voor u de manier om uw steentje bij te dragen . 

 

Vriendelijke groet, De brigadiers 

 

 

Schoolapp 

 

  

 

Deze week heeft u een mail ontvangen over de introductie van onze 

‘schoolapp’. In de mail heeft u een bijlage gekregen met een instructie. Het 

filmpje hieromtrent is tevens te vinden op de homepage van onze website.  

In het mailtje stond ook een code die u toegang geeft tot de afgeschermde 

omgeving van de groep (-en) van uw kind (-eren). 

Vanaf heden zullen berichtjes en foto’s van activiteiten via deze ‘veilige’ 

omgeving bij u terecht komen. Het wordt het primaire communicatiekanaal 

van de leerkracht naar de ouders. 

Maar met deze app kan u direct onze kalender inzien, de Asjemenou lezen, 

de website openen, enz. 

 

 



Mocht u echter niet beschikken over een ‘smartphone’ waarop deze ‘schoolapp’ geïnstalleerd kan 

worden, laat dit dan weten aan de groepsleerkracht van uw kind(-eren). Wij zullen de 

communicatie met u dan via een ander kanaal laten lopen. 

Wij denken dat deze ‘schoolapp’ een praktische en handige toevoeging is  

 

 

Ouderpanel 

 

Op woensdagavond 9 november (20-22 uur, Aloysiusschool) gaan wij weer met een groep ouders 

van gedachten wisselen over een gekozen onderwerp . 

Dit keer is het thema: Voeding en Traktaties. 
Er is al een aantal ouders door ons benaderd, maar mocht dit onderwerp u aanspreken , dan kunt 

u zich aanmelden via ouderpanel.aloysius@gmail.com 

Wij hopen dat woensdag 9 november weer een inspirerende avond wordt. 

 

Groet Joost en ilse ( ouderpanel) 

 

 
 

 

 

Agenda 

 

 donderdag 3 november, Podiummiddag,   

groep 1 t/m 4 van 13.00 tot 13.45 uur (de ouders van groep 3 en 4 zijn welkom)  

groep 5 t/m 8 van 13.50 tot 14.40 uur (de ouders van groep 7 en 8 zijn welkom) 

 vrijdag 4 november, Duurloop in ‘Middenduin’ groepen 6 - 7 -8 

 

Duurloop 4 november 

 

Na veel trainingsarbeid is het dan eindelijk zover,  

vrijdag 4 november is de schoolduurloop. 

Het parcours is uitgezet in Middenduin. 

De meisjes starten on 13.15 uur, de jongens om 13.45 uur. 

De atleten lopen 4 ronden van 750 meter, totaal 3 km.  

Na afloop wandelen alle leerlingen weer terug naar school. 

Supporters zijn natuurlijk van harte welkom ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gmail.com/


 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

In de kleutergroepen zijn wij deze week gestart met het thema Herfst. 

Veel kinderen brachten na een bezoek aan het bos herfstmaterialen mee naar school voor de 

thematafel. Voor de weektaak hebben de kleuters van groep 2 een paddenstoel gevouwen van 16 

vierkantjes, rood met witte stippen net als het liedje van kabouter Spillebeen.  

Het was deze week ook de laatste keer dit jaar dat er gegymd werd met de studenten van 

Inholland sport en bewegen. Het was weer een succes! 

Verder hebben wij helaas nog niet alle TSO formulieren binnen. Graag inleveren bij de 

leerkracht! 

 

Groep 1/2a: Welkom Nynke Goossens en Pepijn Brenninkmeijer. Zij zijn vier jaar geworden en  

  dus nieuw in onze groep. 

 

Groep 1/2b: In deze groep ook twee nieuwe leerlingen. Welkom voor Lavinia de Oliveira Martins  

  en Mick Collin. 

 

 

 

Groep   

 

 

Alle kinderen hadden weer genoten van een weekje herfstvakantie. 

Maar maandag moest er meteen weer hard worden gewerkt. 

We zijn bijna aan het einde gekomen van ons project "biotopen". 

En langzaam maar zeker worden de presentaties al voorbereid en geoefend. 

Gelukkig werd het werk verlicht doordat er maar liefst 3 keer werd getrakteerd door jarige 

klasgenoten. 

 

Verder hebben de kinderen hard getraind voor de duurloop. 

Volgende week vrijdag mogen zij hun "hardloopkwaliteiten" laten zien tijdens de duurloop in 

Middenduin. 

Uiteraard hopen deze kinderen op veel toeschouwers die komen aanmoedigen. 

 

Donderdag hebben we weer een bezoekje gebracht aan de bibliotheek en stond deze ochtend in 

het kader van "opzoeken". 

Niet alleen het opzoeken in de bibliotheek is aan bod gekomen, maar ook het zoeken op internet 

en de catalogus. 

Erg interessant! 

 

Wat fijn dat de vader van Chiara, de moeder van Tjalling en de moeder van Welmoed hebben 

geholpen met het begeleiden. Bedankt! 

 

Dinsdag 8 november vindt alweer de 1e inloopavond plaats. (18:30-19:30 uur) 

Dan kunt u weer een kijkje komen nemen in de klas. 

Fijn weekend! 
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Proficiat 
 

30 Marijn Nabben  6 

1 Tilly Pendrick  7 

1 Loek van Stijn  1/2B 

1 Emre Yönet  5 

2 Tim v. Heerden  8 

2 Tije van Ravesteyn 4 


