
ASJEMENOU   16 t/m 23 september 2016- 

 

 

Nogmaals mail 

 

Er zijn wat problemen met het versturen van mail naar de ouders vanuit ons administratie-

systeem. Daar wordt door de leverancier aan gewerkt. Wilt u ons laten weten, via 

info.aloysius@jl.nu  als u helemaal geen mail van ons ontvangt. Vermeldt dan tevens het adres 

waarop u de mail wilt ontvangen. Indien u geen inloggegevens (meer) heeft van het ‘Ouderportaal’ 

dan willen wij dat ook graag van u vernemen. 

 

 

Agenda 

 

 dinsdag 20 september, informatieavond groep 1-2 van 19.30 tot 20.30 uur. 

     informatieavond groep 3-4 van 20.30 tot 21.30 uur. 

 donderdag 22 september, informatieavond groep 6 van 19.30 tot 20.30 uur. 

         informatieavond groep 7-8 van 20.30 tot 21.30 uur. 

 zondag 25 september, ‘Halve van Haarlem’. 

 dinsdag 27 september, informatieavond groep 5 van 19.30 tot 20.30 uur. 

 

 

Waterfeest 

 

Dat valt niet mee, zo’n warme start van het schooljaar. Maar toch ook 

weer fijn die prachtige, zonnige dagen. En…...een mooi excuus om een 

spetterend waterfeest te houden op het schoolplein. 

Wat is kliederen, spuiten en gooien met water toch leuk tijdens deze 

hitte. De kinderen hebben er heel veel plezier aan beleefd ! 

 

 

 

WIJ ZOEKEN JULLIE !!!!!!!! 

 

Beste ouders van de Aloysius , 

We zijn alweer een paar weken op school, alles krijgt weer zijn ritme ; zo ook bij de 

verkeersbrigadiers . 

Een enthousiaste groep ouders die onze kinderen  

(en ouders) veilig het zebrapad aan de Zijlweg laten 

oversteken. Dit blijkt echt nodig te zijn hebben we de 

afgelopen weken alweer bemerkt. 

Vanaf dit jaar hebben we ook op woensdagmiddag 

bezetting staan; nu alle kinderen tegelijkertijd uit zijn, is dit goed te organiseren en na twee 

weken zonder brigadiers bleek de oversteek een onveilige plek te zijn! 

Misschien is het u afgelopen dinsdag opgevallen dat er geen brigadiers stonden. Dit zal de 

komende tijd vaker gebeuren want we hebben niet genoeg brigadiers.  

Denkt u nu ..... Dat wil ik wel doen , meldt dit dan bij de leerkracht van uw kind of neem contact 

op met Ilse Wessels (moeder van Lana 1/2a, Emre 5, Lisha 7). ilskewessels@gmail.com 
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Bij genoeg aanmeldingen, en we hebben er al vier, kunnen we 

binnenkort nog een opleidingsavond verzorgen, zodat er wel 

dagelijks brigadiers bij het zebrapad staan. 

Wekelijks, maandelijks, wisselend inzetbaar.... Alles is mogelijk. 

En uw kind kan in de klas opgevangen worden. 

 

Wij hopen op enthousiaste aanmeldingen!!! 

 

Namens alle brigadiers, 

 

Ilse Wessels 

 

 

 

Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

Wat een mooi weer was het deze week! We hebben een heerlijk waterfeest op donderdag gehad 

en enorm genoten van alle nattigheid in de warmte! 

Deze week zijn we ook begonnen met het nieuwe thema: familie. Erg leuk om met de kinderen 

over iets te werken wat zo dichtbij ze ligt. 

De weektaak bestond uit het knippen en plakken van een baby, het maken van een werkblad en 

het tekenen van hun familie in een lijst.  

Voor dit thema willen we graag van de kinderen een A4'tje met foto's van hun familie. Dit mogen 

allerlei foto's zijn; trouwfoto's, babyfoto's, etc. Fijn als dat lukt! 

Volgende week houden we een informatieavond over algemene en belangrijke zaken. Omdat we 

stoelen moeten klaarzetten willen we graag weten hoeveel mensen er komen. Wilt u zich, als u van 

plan bent te komen en nog niet heeft ingeschreven, inschrijven? Het formulier hangt aan de deur. 

De woensdag is fruitdag op onze school. Het is de bedoeling dat alle kinderen dan iets van fruit 

of groente mee naar school nemen i.p.v. een koekje. Wilt u hieraan denken zodat iedereen op die 

dag een lekker gezond tussendoortje heeft. 

 

 

 

Groep   

 

 

De weken vliegen voorbij in groep 3. 

We hebben al veel woorden geleerd en veel letters geschreven. 

De kinderen hebben de woorden: Ik, maan, roos, vis, aan, sok en pen al geleerd. 

In het klik- klak boekje houden we samen de letters goed bij.  

 

Donderdag hebben we voor het eerst muziekles gehad. 

Er werden vooral kennismakingsspelletjes gespeeld en er werd natuurlijk gezongen. 

De kinderen vonden het erg leuk!  

 

Ook hadden we donderdag het waterfeest. 

Het was een echt waterfeest met sproeiers, waterballonnen en waterpistolen. 

We waren wel aan wat afkoeling toe, dus was het waterfeest erg welkom! 
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Veel kinderen in groep 3 hebben inmiddels een etui op school met een schaar en lijm, heel fijn! 

Toch zijn er ook nog veel kinderen die dit nog niet hebben, wilt u daar zo snel mogelijk voor 

zorgen? 

Alvast bedankt! 

 

Komende dinsdagavond zien we u graag op de informatieavond van groep 3. 

 

Fijn weekend! 

 

 

 

 



 

Groep                                  (juf Noortje en juf Ginette) 

 

  

We zijn heel trots op deze harde werkers in groep 4!  

Ze hebben grote hitte getrotseerd, terwijl de zweetdruppeltjes op de hoofdjes stonden tijdens 

die lastige rekenlessen.  

We werken inmiddels met boek en twee rekenschriften. Het ene schrift is voor de lessen, maar 

we hebben nu nog een schrift erbij voor de rekenweektaak. Als je de sommen van de les af hebt, 

ga je door met de sommen van de weektaak. Best pittig, maar ze bijten zich er in vast. 

 

Naast al dat harde werken was er ook tijd voor vrolijkheid, zoals muziek. Meester Peter, een 

echte muziekdocent, is ook bij ons in de klas geweest en heeft groep 4 muziekles gegeven. Met 

zijn keyboard heeft hij een beginnetje gemaakt op de lessen die gaan volgen. Hij komt om de 

week bij ons op school om iedere groep muziekles te geven. Tussendoor gaan wij aan de slag met 

wat hij ons geleerd heeft. Heel leuk. 

 

Donderdag was sowieso een vrolijke dag, want na de muziekles was daar eindelijk het 

langverwachte waterspektakel! (de bovenbouw had het dinsdag al gehad) 

Het was een groot waterballet en een en al plezier. Er zijn flink veel waterkanonnen 

leeggespoten. Wat een lol, zie de foto's hieronder. 

Een extra feestje op deze 15e dag in september. 

 

Volgende week iets koeler.  

Wij zien de ouders graag  

aanstaande dinsdagavond op de informatieavond. 

 

Fijn weekend!  
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Groep   

 

 

Wat hebben we al veel gedaan en meegemaakt in de eerste drie weken! Net als de andere klassen 

zijn we begonnen met thema-onderwijs. Ons project gaat over de Romeinen. De komende weken 

werken de kinderen in tweetallen aan hun zelfbedachte onderzoeksvraag en hun presentatie.  

Aan het eind van het project zullen de kinderen hun bevindingen presenteren aan elkaar. 

 

Ook zijn we met een deel van de groepen 7 en 8 begonnen met trainen voor de 5km loop van de 

Halve van Haarlem. Tijdens de eerste training hebben we heerlijk gerend door de bosrijke 

omgeving. De tweede training hebben we helaas door de warmte moeten overslaan. Aanstaande 

woensdag trainen we nog een keer en dan is het zondag 25 september zo ver! 

 

Verder hebben de kinderen veel pret gehad tijdens het waterfestijn, veel gewerkt op de 

Chromebooks, fijne startgesprekken gevoerd, Kanjerspelletjes gedaan, een leuke muziekles 

gekregen van de muziekdocent en naast al deze gezellige dingen ook ontzettend hard gewerkt en 

geleerd. Een fijne start van een fijn schooljaar! 

 

 

Proficiat 
 

17 Anna Docter   8 

17 Evalin Marissen  8 

19 Jelle van den Haak  4 

20 Tibbe Hersman  5 

20 Marten Höweler  3 

20 Tobias Höweler  3 

21 Miko Heijn   6 

21 Welmoed Lagendijk  6 

23 Kobus Samson   5 
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