
 
 

Wist u dat: 

 

 

 Afgelopen week groep 8 op kamp 
is geweest. Zij het heel erg 
naar hun zin hebben gehad! 

 Dinsdagavond 3 oktober de 
eerste MR-vergadering plaats 
vindt om 20.00 uur. 

 U op woensdagavond 4 oktober 
om 20.00 uur van harte 
welkom bent bij de Algemene 
Ledenvergadering van de 
Oudervereniging. 

 Er op dinsdagochtend 10 oktober 
een inloopochtend is van 8.15  
- 8.30 uur voor groep 1 t/m 8.  

 De kleuters een herfstwandeling 
maken en er een voetbal-
toernooi voor groep 8 is. 

 In de herfstvakantie de doeltjes 
geplaatst worden en een 
nieuw duikelrek. Wij 
verwachten dat de kinderen 
hier blij mee zullen zijn. 

 Wij bezig zijn om voorschoolse 
opvang te regelen. Mocht u 
hier belangstelling voor 
hebben, dan kunt u dit 
aangeven bij de directie. U 
wordt hier na de 
herfstvakantie verder over 
geïnformeerd. 

 Donderdag 5 oktober de school 
dicht is in verband met de 
staking. 

 Woensdagochtend 1 november 
een studiedag is voor groep 1 
t/m 4. De leerlingen zijn deze 
dag vrij.  

 Ook onze kleuters met tablets 
gaan werken. De leerkrachten 
van groep 1 en 2 hier 
volgende week in getraind 
worden. 

 De leerlingenraad weer van start 
is gegaan. Meester Rob hier 
alles van af weet. 

 U de volgende Asjemenou kunt 
verwachten in de week van 13 

oktober. 

 
 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
Hopelijk is uw kind in de 
afgelopen weken goed van start 
gegaan. Het was wel weer even 
wennen voor iedereen. Op tijd 
opstaan, ontbijten en vlug naar 
school. Naar een nieuwe klas en 
meestal ook naar een nieuwe 
juf of meester. Toch wel 
spannend!  
Wij zijn heel blij met de nieuwe 
leerlingen op school. Voor hen 
was het extra wennen. 
Inmiddels zijn wij volop in 
beweging en hebben de eerste 
kindgesprekken 
plaatsgevonden.  
Tijdens de informatieavond 
hebben wij u laten weten wat 
de reden is, dat deze 
gesprekken in de plaats 
gekomen zijn van de 
startgesprekken. Maar dat is 
uiteraard niet het enige wat 
besproken is. Ook hebben 
ouders ons laten weten waar 
wij in bepaalde groepen meer 
aandacht aan zouden kunnen 
besteden, zoals bijvoorbeeld 
muziek en Engels. Binnen niet al 
te lange tijd zullen wij u laten 
weten op welke manier wij dit 
op zullen pakken. Wij ervaren 
uw inbreng tijdens deze 
avonden als zeer waardevol! 
 
Tijdens de Kinderboekenweek 
gaan wij griezelen! Verderop 
kunt u meer lezen over het 
programma. 
 
Vergeet u niet om volgende 
week het bereikbaarheid- 
en activiteitenformulier in te 
leveren bij de leerkracht van uw 
kind(eren).   
 
 
 

ALV Oudervereniging  
4 oktober 20.00 uur 
 
De informatieavonden zijn 
weer geweest. Enthousiast 
geworden over de activiteiten 
van de Oudervereniging? Kom 
dan vrijblijvend naar de 
Algemene Leden Vergadering 
(ALV) op woensdag 4 oktober 
op school. 
 
We zullen terugkijken op de 
activiteiten van vorig jaar zoals 
o.a. de Avond4daagse en de 
disco. De begroting komt ook 
aan de orde. Maar we kijken 
vooral vooruit!  
 
Alle ouders van groep 1 tot 8 
zijn van harte uitgenodigd om 
vrijblijvend te komen. Hapje en 
drankje staan klaar. Laten we 
samen het nieuwe schooljaar 
tot een succes maken.  
Tot woensdag 4 oktober! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Oudervereniging  

 
 
 

  



 

 
Gruwelijk Eng 
 
Gruwelijk Eng is het thema van de 

Kinderboekenweek! 

De Kinderboekenweek begint 

woensdag 4 oktober en eindigt vrijdag 

13 oktober. 

Het thema ‘Gruwelijk Eng’ wordt voor 

de groepen 1 t/m 4 anders ingevuld 

dan voor de groepen 5 t/m 8. (Voor 

de jongere kinderen willen we het 

niet te spannend maken). 

Woensdagochtend openen we de 

Kinderboekenweek met elkaar en 

wordt de winnaar van de Gouden 

Griffel bekend gemaakt.   

Vrijdag 13 oktober sluiten we de 

Kinderboekenweek ook weer met 

elkaar af door onze verhalen en 

gedichten voor te lezen. 

Alle kinderen mogen tijdens de 

Kinderboekenweek hun lievelingsboek 

mee naar school nemen. 

Natuurlijk gaan we veel lezen en 

schrijven, maar ook leuke enge dingen 

knutselen. 

Hiervoor hebben we nog wel wat 

oude witte lakens nodig die verknipt 

mogen worden. Als u een laken over 

hebt, kunt u het aan uw kind 

meegeven of aan de groepsleerkracht 

geven. Alvast vriendelijk bedankt. 

 

 

Verkleed op school komen is er dit jaar 

niet bij! 

Voor de kinderen van de groepen 1 

t/m 3 is dat teveel van het goede. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nieuws uit de kleutergroepen 
 
We zijn afgelopen week begonnen 
met het thema 'griezelen'! De 
kinderen mogen griezelboeken en 
andere griezeldingen meenemen naar 
school voor op de thematafel.   
 
Mocht u thuis nog witte 
lakens/doeken over hebben, dan 
zouden wij die graag op school willen 
gebruiken om spoken van te maken.  
 
Wat fijn dat er zoveel ouders naar de 
informatieavond zijn gekomen!  
 
Op vrijdag 20 oktober is de 
herfstwandeling. We hebben die dag 
ouders nodig die een groepje 
kinderen gaan begeleiden. De 
klassenouders zullen u hierover 
benaderen. 
 
Donderdag 2 november is de 
podiummiddag. De ouders van de 
groepen 1/2 mogen dan komen 
kijken. Het begint om 13.50 uur en is 
rond 14.30 uur afgelopen.  
 
We zijn voor alle drie de 
kleutergroepen nog op zoek naar 
ouders die willen helpen met 
luizencontrole. Wilt u zich hiervoor 
aanmelden bij de leerkracht? 
 
Nieuws uit groep 1/2C:  
Manna Bousie en Ted Heukels zijn 
deze week begonnen bij ons in de 
klas. We wensen ze een fijne tijd bij 
ons op school!  
 
 
Groep 5 
 
Donderdag 21 september was de 
informatieavond voor ouders. Fijn dat 
er zoveel ouders aanwezig waren. Er 
was gelegenheid om elkaar (beter) 
te  leren kennen en de juffen hebben 
het een en ander verteld over het 
reilen en zeilen in groep 5.  

 
 
Denkt u nog even aan het 
inleveren van de formulieren?  
 
We zijn inmiddels volop bezig 
met rekenen, lezen, spelling en 
taal. Daarnaast zijn we bezig 
met de prehistorie en was 
vanmiddag de eerste Kanjerles 
over Mister Peanut. Wat zou je 
doen als er ineens een vieze 
stinkerd ligt te slapen in jouw 
bed? 
 
Ook zijn de kinderen in groep 5 
druk bezig met de 
leerlingenraad. Afgelopen 
vrijdag is er een raadslid van de 
gemeente Bloemendaal op 
bezoek geweest. Zij vertelde 
over democratie en hoe dat 
werkt. Wie is er nu eigenlijk de 
baas in Nederland? Misschien 
leuk om dat eens aan uw kind 
te vragen. Daarnaast heeft ze 
verteld hoe verkiezingen in zijn 
werk gaan en dat we dat op 
school ook gaan doen. Er zijn al 
een aantal kinderen die zich 
verkiesbaar hebben gesteld. Zij 
maken een pamflet waarop ze 
de punten vermelden die ze 
belangrijk vinden. Vrijdag 6 
oktober gaan we naar het 
gemeentehuis in Bloemendaal. 
Daar krijgen we een rondleiding 
en mogen de kandidaten voor 
de leerlingenraad zich 
presenteren. Daarna zijn de 
verkiezingen op school. Heel 
officieel en leuk allemaal. Over 
dit uitstapje ontvangt u nog 
een e-mailbericht. 
Volgende week woensdag start 
de Kinderboekenweek. Het 
thema is ‘Gruwelijk Eng’, dus 
dat wordt vast super spannend. 
Misschien kunt u met uw kind 
alvast op zoek gaan naar 
spannende boeken.  
 

 

 

Groep 6 

We zijn net één week gestart 
met het thema ‘Romeinen’.  
De kinderen zijn vol 
enthousiasme begonnen en ze 
zijn druk in de weer met de 
vragen die zij zelf over het 
onderwerp hebben. 
We weten al dat de Romeinen 
de eerste waren die 
vloerverwarming hadden 
uitgevonden en ook onze 
huidige ‘sauna’ hebben we te 
danken aan de Romeinen. 
Dit en nog veel meer informatie 
zal de basis zijn van de 
komende thema-lessen. 
Ook zijn de jongens en meisjes 
uit groep 6 alweer twee weken 
bezig met Snappet.  
Leuk om de zien dat de 
kinderen hier heel enthousiast 
over zijn! 
 
Afgelopen vrijdag mocht 
iedereen een knuffel mee naar 
school nemen. 
Als we 25 stickers hadden 
verdiend (het goed nakijken en 
verbeteren van het dictee) 
mochten er knuffels mee naar 
school. Binnen zeer korte tijd 
hadden ze die al samen 
verdiend. Super knap! 
 
Gister hebben de jongens en 
meisjes voor het eerst huiswerk 
meegekregen. Ze hebben hier 
een mooi mapje voor gekregen. 
Het huiswerk moet volgende 
week vrijdag (donderdag niet 
i.v.m. de staking) klaar en 
ingeleverd zijn. 
Veel succes! 
 
De komende week komt er op 
dinsdag een schrijfster in de 
klas en openen we op 
woensdag officieel de 
Kinderboekenweek. 
 
Fijn weekend! 


