
 
Agenda:   
25 januari Studiedag AT scholen 
23-27 januari Verkiezingen leerlingenraad 
17 februari Carnaval 
18 februari First Lego League wedstrijd Naarden 
23 februari 1e Rapport 
24 februari Studiedag 
25 februari – 5 maart Voorjaarsvakantie 
6 maart Studiedag 
13-17 maart 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 

 

Nieuwe leerlingen 
Welkom Nouri, Kenan, Shaden, Julian en Yoanna! We wensen jullie een gezellige en 
leerzame tijd op de Augustinusschool! 
 

Vieren 

In de Koerier blikken we iedere maand met één van onze zes kernelementen uit onze 
missie/visie terug op de afgelopen weken. In deze uitgave kijken we naar Vieren. 
 

Leeropbrengsten vieren 
Dit jaar zijn we op school gestart met IPC/IEYC. We 
hebben voor deze manier van onderwijzen gekozen 
om het voor de leerlingen en ouders inzichtelijk te 
maken wat er allemaal geleerd wordt. Door met de 
leerlingen bewust stil te staan bij de leerdoelen 
geven we ze inzicht waar ze staan en welke stappen 
ze kunnen zetten om weer verder te komen. Tijdens 
elk thema nodigen we de ouders uit om te komen 
kijken wat de kinderen geleerd hebben. Door samen 
met uw kind te kijken wat het heeft geleerd ‘vieren’ 
we dat ze nieuwe dingen geleerd hebben. De 
kinderen kunnen trots aan hun ouders vertellen wat 
ze hebben geleerd en de ouders kunnen meteen de 
resultaten hiervan bekijken. Het vieren van 
successen bij het leren vinden wij als school 
belangrijk. 
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Sinterklaas 
Ook dit schooljaar hebben we met alle leerlingen 
Sinterklaas gevierd. Op maandag 5 december bezocht 
Sinterklaas samen met twee pieten onze school. Na het 
zingen van liedjes kwam de Sint in een mooie oude rode 
brandweerwagen bij school aan waar alle kinderen hem 
enthousiast verwelkomden. De Sint en zijn pieten zijn in de 
ochtend door alle groepen bezocht in de speelzaal waar 
liedjes zijn gezongen en dansjes zijn gedaan. Alle kinderen 
van groep 1 t/m 4 hebben hier ook een cadeautje gekregen. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben voor elkaar een 
surprise gemaakt. Er waren weer veel mooie creaties te bewonderen in de klassen. 
 
Kerst 
Kerst hebben we weer kunnen vieren zoals we dat 
gewend zijn op de Augustinusschool. De kinderen 
zagen er tijdens het kerstdiner weer allemaal 
geweldig uit en hadden er erg veel zin in. De 
ouders hadden samen met de kinderen ook goed 
hun best gedaan met het bereiden van de 
gerechten. Er was in alle klassen veel variatie en 
iedereen heeft kunnen genieten van een heerlijk 
kerstdiner. 
 
Ook zijn we een nieuwe traditie gestart tijdens het 
kerstdiner; het ‘kerstavondfeest'. Buiten op het plein 
konden ouders tijdens het wachten op de kinderen 
genieten van soep en warme chocolademelk. Aan het 
begin van de avond hebben alle kinderen buiten een 
kerstlied laten horen dat ze geoefend hadden met de 
muziekjuf. Aan het einde van de avond kwamen gerechten 
die in de klas over waren naar buiten om 
voedselverspilling te voorkomen. Samen met de 
ouderraad kijken wij terug op een geslaagde avond! 
 
De dag na het kerstdiner zijn we met alle kinderen naar de 
kerk gewandeld waar de kinderen van groep 7 een 
kerstverhaal hebben opgevoerd. Eerst voor alle kinderen 
van de school en daarna ook nog een keer voor hun 
ouders. 
 
Carnaval 
Omdat wij vieren binnen onze missie een belangrijke plek hebben gegeven zullen we 
carnaval dit jaar ook groter en anders gaan vieren. In de volgende Koerier meer informatie 
hierover. 
 
In deze nieuwsbrief hebben we u mee willen nemen in het stuk vieren. In de komende 
periode staat het kernelement ‘Uitdagen’ centraal. In de volgende Koerier leest u hier meer 
over.  



 
Onze complete missie/visie is terug te vinden in de schoolgids op onze website.  
 
Leerlingenraadverkiezingen 2022-2023 
Op de Augustinusschool draait het om het laten groeien van leerlingen tot zelfstandige 
wereldburgers. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen mee kunnen praten over hun eigen 
school. Zo leren ze in de praktijk wat het vak ‘burgerschap’ inhoudt. In de leerlingenraad 
worden belangrijke zaken vanuit de leerlingen, maatschappij en vanuit de school met elkaar 
besproken. De leerlingenraad raadpleegt hierbij ook hun achterban. Naast het 
inventariseren van ideeën uit de verschillende groepen hebben de raadsleden ook de taak 
om terug te koppelen waarom bepaalde ideeën wel of niet uitgevoerd worden. 
 
Verkiezingen 
In de week van 23-27 januari zijn dé leerlingenraadverkiezingen 2022/2023. De kandidaat 
raadsleden presenteren zich gedurende die week allemaal in de groepen 5, 6, 7 en 8 waarna 
in alle klassen gestemd wordt op de favoriet van die klas. Aan het eind van de week worden 
alle stemmen geteld en is de nieuwe leerlingenraad bekend! De leerlingen van de 
onderbouw nemen geen deel aan de leerlingenraad. Deze groepen worden wel degelijk 
betrokken bij de zaken die op school spelen. De nieuwe leerlingenraad gaat bekijken op 
welke manier dit het beste kan. 
 
Samenstelling 
Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt één leerling gekozen die gedurende twee schooljaren 
zetelt in de leerlingenraad. Om het jaar treedt de helft van de leerlingen direct af na de 
jaarlijkse verkiezingen in september. Op deze manier zijn er altijd zowel ervaren als 
beginnende leden in de leerlingenraad en ontstaat er meer continuïteit. Deze nieuwe vorm 
betekent dat dit schooljaar de leerlingenraad wat kleiner is en er vanaf september een 
volledige leerlingenraad is. Juist met deze kleinere groep leerlingen willen we een stevige 
basis neerzetten en gaan we lekker aan de slag! De leerlingen uit de leerlingenraad worden 
begeleid door juf Jeanine (groep 1/2C). 
 
Werving  
De leerlingen van groep 8 hebben tijdens lessen beeldende 
vorming wervingsposters voor de leerlingenraad ontworpen! 
De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 hebben afgelopen 
week een voorbereidende les op de 
leerlingenraadverkiezingen gehad. Daarbij werd direct 
kennis gemaakt met stemmen. Alle leerlingen mochten hun 
stem uitbrengen op de poster die hen het meeste aansprak. 
De poster van Chelsea, Jean A, Amira en Marwa is als winnaar 
van deze verkiezingen uit de bus gekomen! De winnende 
poster ziet u hiernaast linksboven met daarnaast de nummer 
2 en 3. 
 
Komende week kunnen de leerlingen die lid willen worden 
van de leerlingenraad zich opgeven voor en voorbereiden op de verkiezingen. We houden 
jullie op de hoogte! 
 
Met vriendelijke groeten van het Augustinusteam 


