
ASJEMENOU   23 t/m 30 september 2016 

 

 

Informatieavonden 

 

Wat fijn om te zien dat er deze week zoveel belangstelling en interesse 

was voor de informatieavonden. Het was informatief, communicatief en 

ook geanimeerd. Op deze manier krijgt u in een kort tijdsbestek inzicht in 

de organisatie en de inhoud van ons onderwijs het komende schooljaar. 

Hartelijk dank voor uw komst ! 

 

 

GGDFlits 

 

Weet u dat maar liefst de helft van alle kinderen tussen de acht en achttien 

jaar al klachten heeft van een stijve of zelfs pijnlijke rug? Grote boosdoener is 

vaak een tekort aan beweging en veelvuldig gebruik van de spelletjescomputer, tablet en 

mobieltje. Gelukkig is aan deze klachten wat te doen. 

Kijk hier naar een filmpje   

Mocht u zich zorgen maken over rugklachten van uw kind dan is het altijd mogelijk een afspraak 

te maken bij de jeugdarts die verbonden is aan de school van uw kind. Dit kan via 023-7891777 

op werkdagen van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur.   

   

 

De Ervaringstuin 

 

Zoals de meesten wel weten ligt er aan de voorzijde van het schoolgebouw, aan het 

Zandvoorterpad, onze 'Ervaringstuin'. 

Iedere week zijn er een aantal enthousiaste ouders die met de kinderen lekker aan de slag gaan 

in deze tuin. De kinderen hebben er de mogelijkheid de dingen die er aanwezig zijn te voelen, 

ruiken en te zien, oftewel te ervaren. 

Nu de 'meteorologische' herfst is begonnen, is er weer veel te beleven. 

Een kleine greep hieruit is te zien op de prachtige onderstaande foto's. Of werp eens een blik 

over de heg vanaf de stoep. 

Mochten er ouders zijn die het leuk vinden om ook af en toe met de kinderen mee te gaan, dan 

zijn zij natuurlijk van harte welkom. Kennis en/of groene handen is echt geen vereiste.  

We hebben al een leuk groepje, dus beurten verdelen is makkelijk te regelen. 

Meld je aan bij:  ginette.woldringh@jl.nu 

 

http://www.groterworden.nl/8-12-jaar/een-gezonde-rug/
mailto:ginette.woldringh@jl.nu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je ook een oma –net als Joris- die je wel een toverdrankje wil geven, 

zodat ze wat aardiger wordt? Of heb je juist een hele, bijzonder hippe, 

opa die op een motor rijdt en knalrode schoenen draagt? 

Dan wordt het weer een leuke week van 5 oktober t/m 16 oktober! Want 

het thema van de KINDERBOEKENWEEK is dit jaar: 

 

Woensdag 5 oktober starten we met alle kinderen –pardon met alle ‘opa’s en oma’s -in de 

aula. Verkleed je als een onaardige oma of een hippe opa, zodat iedereen ziet wat dit jaar 

het thema is. En de rest van de week wordt er in alle groepen actief invulling gegeven aan de 

Kinderboekenweek door de kinderen, de juffen en de meester. 

Uw kind(eren) zal (zullen) u er alles over vertellen!!! 

 

 

 

 

 

 



Groep  

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERGROEPEN.     

 

Onze lokalen zien er gezellig uit met al die leuke werkjes over familie! De thematafel en 

prikborden zijn gevuld met gezellige familiefoto’s. Voor de kinderen is het soms moeilijk te 

begrijpen dat ook juffen baby’s zijn geweest! 

                                         

Deze week hebben we het over logeren gehad en over heimwee. Ook hebben we bekeken wat je 

meeneemt als je gaat logeren. Wat gaat er allemaal in een koffer? En wat gaat er in een 

“toilettas”? Wat doe je als de spullen er niet in passen? (passen/meten!). 

Er is weer een nieuwe letter aan bod gekomen: de letter m en we hebben woorden gezocht waarin 

we deze klank kunnen horen. 

Natuurlijk hebben we ook heel veel gespeeld. Mooie babybedjes zijn er gebouwd in de bouwhoek, 

prachtige taarten gemaakt in de zandtafel, families nagemaakt van klei. 

Het was weer een leuke en leerzame week! 

 

Fijn dat u met zovelen naar de informatieavond bent gekomen. Wij vonden het een zinvolle avond.  

 

Groep 1/ 2 A: Sinds een week hebben wij een eigen digibord in het lokaal en daar zijn wij heel 

blij mee!  

Voor onze groep hebben wij echter nog geen klassenouders. Welke 2 ouders zouden dit op zich 

willen nemen?  

 

Groep 1/ 2 C: Computerouders gezocht voor 1 uurtje in de week of 1 x in de 2 weken. 

 

 

 

Groep                                    

 

  

Wat leuk dat er zo'n hoge opkomst was afgelopen dinsdagavond tijdens de informatieavond. 

Leuk om te delen waar wij allemaal mee bezig zijn in groep 4. We hopen dat u een goed beeld 

heeft gekregen van het reilen en zeilen in de groep.  

Voor de ouders die er niet waren, wij zijn op zoek naar ouders die ons het komende schooljaar 

kunnen helpen. Klassenouder, bibliotheekouder, luizenpluizer, lid van de oudervereniging, 

brigadier of helpen bij de tussenschoolse opvang. We hopen genoeg aanmeldingen te krijgen, 

zodat dit schooljaar goed verloopt. (Stuur een email naar: ginette.woldringh@jl.nu of 

noortje.thissen@jl.nu) 
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Deze week hebben de kinderen de 'makkelijkste quiz' ooit gespeeld. Jochem (tussenschoolse 

opvang) liet ons foto's zien en de kinderen moesten bepalen of het goed of fout was. De regels 

op het plein werden even opgefrist, zodat het buitenspelen goed verloopt. Alle vragen werden 

goed beantwoord en de groep vond het reuze leuk om te spelen. 

 

En verder is er natuurlijk hard gewerkt in de groep, iedereen gaat zijn draai in groep 4 vinden en 

dat is fijn om te zien.  

Voor de kinderen die aanstaande zondag meedoen met de Kidsrun, zet hem op! 

 

 

 

Groep   

 

 

Het gaat goed met groep 5. 

In de ochtenden wordt er hard gewerkt. 

Met rekenen zijn de tafels van 6 en 7 aangeboden. In de lessen oefenen we hiermee. Verder 

hebben we kennisgemaakt met het begrip symmetrie. Met spiegeltjes werd in het boek 

gecontroleerd welke figuren symmetrisch waren. In het werkschrift werden tegelpaden 

symmetrisch afgemaakt. 

Een erg leuke les! 

Het thema over spinnen en bodemdieren is dinsdag verder uitgewerkt. Wat fijn dat de moeder 

van Julia en de vader van Halina kwamen helpen. Alle kinderen hebben een spin bekeken in de 

schooltuin. Op de chromebooks is gezocht naar informatie bij de opzoekvraag. 

Dinsdag a.s. is de informatieavond voor groep 5. We hopen u dan om 19.30 uur te zien. 

Fijn weekend. 
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 Proficiat 
 

24 Bente van der Meer 4 

28 Lennart Root  8 

28 Wout Thoolen  4 

28 Dirk Valk  7 


