
 
Geachte ouders en verzorgers, 
 

Nieuwe leerlingen 
Welkom Lizzy, Jason en Johnny. We wensen jullie een gezellige en leerzame tijd op de 
Augustinusschool! 
 
Wij gaan meedoen met De Kunstweken!  

 
 
Vanaf maandag 8 maart doet de Augustinusschool mee met een bijzonder project 
beeldende vorming. Het doel van dit schoolproject is om ieder kind op eigen niveau te 
inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. Dit gebeurt door hen kennis te laten 
maken met wereldbefaamde artiesten en hun werk.   
  
Per twee klassen spelen steeds twee kunstenaars de hoofdrol, namelijk voor groep 1 & 2 
Piet Mondriaan en Kandinsky, voor 3 & 4 Keith Haring en Andy Warhol, voor groep 5 & 6 
Van Gogh en Miró en groep 7 & 8 Matisse en Picasso.    
  
Dit project wordt vrijdag 26 maart afgesloten met het wandelen van de ‘’kunstroute’’. Deze 
route kan buiten langs de school worden gelopen. Zo kunnen alle ouders het werk van de 
kinderen bewonderen op een verantwoorde manier.   
  
Na afloop van dit project krijgen de kinderen een persoonlijk museum op internet. Hier 
kunnen leuke aandenkens worden besteld met de kunstwerken van uw kind. Je eigen 
schilderij op een mok of placemat, hoe bijzonder is dat?!  
  
Heeft u nog schildersezels thuis die wij mogen lenen, of bent u zelf artistiek en denkt u 
wat bij te kunnen dragen aan dit project? Mail dan naar: j.ruiter2@atscholen.nl  
 

Afscheid Louise 
Voor de vakantie hebben wij afscheid genomen van Juf Louise. Zij is door kinderen van 
groep 8 met de schoolbus thuis opgehaald en vervolgens warm onthaald op het 
schoolplein. Hier stonden alle kinderen bij hun groep en hebben ze het afscheidslied voor 
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Louise gezongen. Vervolgens werd ze door de kinderen en het team verrast met leuke 
cadeaus. Vanuit het bestuur was Bart van den Haak aanwezig die nog wat mooie woorden 
had voor Louise. In de school is Louise langs alle klassen geweest om daar nog even alle 
kinderen gedag te zeggen. 
 

Roos van de MR 
Voor de voorjaarsvakantie werden wij door de oudergeleding van de MR verrast met een 
mooie rode roos. We kregen deze rode roos omdat we, ondanks de code rood, gewoon 
allemaal op school waren om de kinderen les te kunnen geven. Ook langs deze weg 
namens het hele team bedankt Daphne Bode en Naziha Didouch voor de rozen. 

 
Jeugd en Gezin 
Af en toe krijgen wij als school de vraag vanuit jeugd en gezin om belangrijke informatie 
met jullie te delen. Deze periode gaat het over de lentekriebels die er weer aan zitten te 
komen. Om verder te lezen verwijs ik u naar de bijlage van Jeugd en Gezin bij deze 
koerier. 
 
 
Agenda:   
8 t/m 26 maart Schoolproject 
30 maart English presentation 
1 april Paasviering 
2-5 april Pasen 

 
 

 
 


