
ASJEMENOU   9 t/m 16 september 2016 

 

 

Mailstroom 

 

U heeft de afgelopen dagen veel mails ontvangen van school. Ik kan mij voorstellen dat u de 

stroom informatie wel erg groot vindt. Toch wil ik u die informatie niet onthouden omdat het 

voor u en uw kind van belang is (kan zijn). En laten we eerlijk zijn, u wilt ook niet voor 

verrassingen komen te staan. 

Aan het begin van het schooljaar willen we veel met u delen en dat gaat vandaag de dag het 

makkelijkst via de mail. 

Wat heeft u deze week allemaal ontvangen?:  

 de jaargids 

 de belangrijke data 2016-2017 

 een oproep voor de TSO 

 een aanbod voor workshops/lezingen betreffende 

communicatie 

 diverse aanvullingen/correcties 

 en nog mails van de groepsleerkracht van uw kind. 

De vernieuwde schoolgids kunt u inmiddels ook online vinden op onze website onder de 

‘downloads’. 

De ‘Belangrijke data 2016-2017’ zijn niet geheel foutloos bij u terecht gekomen. Deze is 

inmiddels gecorrigeerd en is in vernieuwde versie te downloaden via onze site (‘downloads’) 

 

ICT 

 

In de zomervakantie is er in onze school een snel Wifi netwerk aangelegd. 

Dat betekent dat wij in en om de school volledig draadloos kunnen werken. 

(zelfs in de gymzaal). Onze vaste PC’s die door de leerlingen gebruikt 

werden zijn verwijderd. Vanaf de 1e schoolweek zijn wij in het bezit van 

45 Chromebooks (Laptops) voor de leerlingen die centraal in kasten 

opgeborgen zijn en ‘s avonds worden opgeladen. De kinderen, en wij, zijn 

erg blij met deze nieuwe voorziening. Nu kunnen de kinderen inloggen in hun Google Education 

account en op elke plek in de school gebruik maken van methodegebonden software, applicaties, 

en gebruik maken van de mogelijkheden van het internet om informatie te zoeken. Dat kan in de 

aula, de bibliotheek, aan je eigen leerlingentafel, of waar dan ook. De kinderen hebben instructie 

gekregen hoe ze met deze nieuwe apparatuur om moeten gaan. 

 

Oversteek Zijlweg 

 

De oversteekplaats op de Zijlweg (vlakbij het Koffiehuisje) is beveiligd door verkeersbrigadiers. 

(aanvulling van deze groep is nog steeds welkom. Neem contact op met de groepsleerkracht) 

Zij proberen de oversteek voor u en uw kind zo veilig als mogelijk te maken. 

Een verontruste bewoner vroeg mij ouders met een bakfiets te vragen ook bij die 

oversteekplaats over te steken (lopend, en u geeft meteen een goed voorbeeld aan uw kind).  

Zij maakte zich zorgen over het feit dat als de brigadiers het zebrapad vrijgeven en het verkeer 

op gang komt, ouders met bakfietsen soms plotseling oversteken wat hachelijk situaties kan 

opleveren. 

Ik vraag aan ouders met een dergelijke fiets de veiligheid in acht te nemen in het belang van 

iedereen. 



Tijd 

 

We zijn nu twee weken aan het werk, en ik maak mij al weer zorgen over het aantal te 

laatkomers. 

Als de bel is gegaan dan komen de laatste kinderen (met hun ouder) nog aanrennen of 

komen zelfs nòg later. Wij willen op tijd ons onderwijs starten. Dat betekent dat de 

leerlingen om 08.30 uur IN de klas zitten. Dat is uw verantwoordelijkheid en daar 

spreken we u op aan ! (en wie de schoen past…) U moet begrijpen dat het niet prettig is 

als de leerkracht zijn les is begonnen en telkens de deur weer opengaat en er een kind 

binnenschuift. 

 

Kom jij ook naar de Algemene Ledenvergadering van de OV? 

 

Op woensdag 5 oktober om 20.00 uur (locatie: school) vindt de Algemene Ledenvergadering van 

de Oudervereniging plaats. Iedereen is daar van harte voor uitgenodigd, ook als je geen actief lid 

wil worden. Naast de stemming van de leden voor het schooljaar 2016-2017 vindt er een 

terugblik plaats op het afgelopen jaar. De begroting komt aan de orde en we kijken vooruit naar 

de evenementen van komend jaar. Je kunt zelf ook onderwerpen inbrengen of meediscussiëren, 

maar alleen luisteren is ook helemaal goed. 

  

Zet de datum alvast in de agenda, dan zetten wij woensdag 5 oktober voor jullie een hapje en een 

drankje klaar! 

  

Groeten, de Oudervereniging 

 

Gezocht: lid voor de kascommissie schooljaar 2016/2017 

  

De ouderraad zoekt voor dit schooljaar een nieuw lid van de kascommissie. De kascommissie 

bestaat uit twee leden die elk voor twee jaar worden benoemd bij de ALV, waarbij om en om 

wordt gewisseld. Zodoende is er altijd een ervaren medelid in de commissie. De kascommissie 

heeft een belangrijke rol in de oudervereniging. Zij controleert 1 keer per jaar de inkomsten en 

uitgaven van de ouderraad namens alle ouders die hun bijdrage betalen aan de vereniging. Het 

vergt een heel beperkte tijdsinvestering van slechts 1 avond in het schooljaar. De 

penningmeester zorgt voor de voorbereiding, een afgesloten administratie en alle onderliggende 

stukken. Heb je weinig tijd maar wil je toch betrokken zijn bij de oudervereniging dan is dit een 

ideale mogelijkheid. 

  

Wat vragen wij: 

-          enige financiële kennis en interesse 

-          1 avond per jaar (augustus/ september 2017 en augustus/ september 2018) 

  

De benoeming en eventuele stemming zal plaatsvinden tijdens de ALV op 5 oktober. 

  

Heb je vragen of wil je je aanmelden, mail dan naar ov.aloysius@jl.nu. 

  

Bestuur van de Oudervereniging 
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Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

+ Het schooljaar is al weer twee weken oud en wij sluiten het eerste thema over ' Hoera naar 

school' af. Maandag starten wij met een nieuw thema uit Kleuterplein en dat is Familie. Daar gaan 

wij de komende drie weken over praten, spelen en werken. Alles over dit thema mag worden 

meegenomen naar school voor de thematafel b.v. Prentenboeken, familiefoto's enz. 

 

+ Met ingang van a.s. donderdag krijgen de kleuters één keer in de twee weken muziekles van een 

docent van de muziekschool Bloemendaal. 

 

+ Dinsdag 20 september is er van 19.30- 20.30 uur een informatieavond voor de 

ouders/verzorgers van de groepen 1/2 in de aula van de school. Vanaf 19.15 uur bent u van harte 

welkom. Na het centrale gedeelte gaat u met de leerkracht van uw kind naar het lokaal. Daar 

kunt u kennismaken met ouders van nieuwe kleuters, kunt u vragen stellen en zullen er nog enkele 

praktische zaken worden besproken. 

Omdat wij willen weten op hoeveel ouders/ verzorgers wij ongeveer kunnen rekenen hangt er 

vanaf maandag op de klasdeur een intekenlijst.  

 

+Groep 1/2c: Een nieuwe kleuter in de groep van juf Marjolein. Welkom Jesper van den Haak. 

 

 

 

Groep   

 

 

De tweede week is ook omgevlogen. 

Bijna alle startgesprekken zijn gevoerd. Fijn om kennis met elkaar te hebben gemaakt. 

 

Op dinsdagmiddag zijn we met ons eerste thema voor natuuronderwijs gestart. 

Het onderwerp is spinnen en bodemdiertjes. De komende weken werken de kinderen in een 

tweetal aan een eigen opzoekvraag welke zij uiteindelijk aan de klas gaan presenteren. 

Ook handvaardigheid, muziek, tekenen, buitenlessen en lezen zijn onderdeel van deze middag. 

Het laatste uur op de dinsdagmiddag kunnen we hulp gebruiken bij het uitvoeren van ons thema. 

Als u tijd hebt, graag. 

 

Op woensdag heeft groep 8 ons geholpen bij het instellen van een wachtwoord. 

We hebben u hierover eerder deze week gemaild. 

De kinderen zijn erg enthousiast over het werken op de nieuwe chromebooks. 

 

Bij juf Dorine is het themaonderwijs voor geschiedenis ook gestart. 

Hier leren de kinderen van alles over de prehistorie, waarover later meer. 

Volgende week is er de eerste muziekles, we hebben er zin in. 

 

Fijn weekend. 
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Proficiat 
 

10 Floris van der Tol 4 

11 Gerrit Thoolen  5 

16 Julian van Breugel 6 

16 Toon Hersman  7 

16 Soesoe   5 


