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Leuk dat jullie er maandag weer zijn! 

 
De zomervakantie is bijna voorbij. Hopelijk heeft iedereen een fijne en leuke vakantie gehad. 

Maandag begint het nieuwe schooljaar en stromen de kinderen het schoolgebouw in. We kijken ernaar 
uit ze weer te zien en hun verhalen te horen. Wij zijn er klaar voor. 

 

 

Een nieuw schooljaar 
 
Het team van de Aloysius is afgelopen maandag van start gegaan om alles in gereedheid te brengen voor schooljaar 
2022-2023. Er is hard gewerkt om de klaslokalen in te richten, het lesmateriaal voor te bereiden en met elkaar te 

bespreken hoe wij het schooljaar gaan beginnen. Gisterochtend zijn we begonnen met de startvergadering, waarin 
onder meer het jaarplan is besproken. De dag hebben we afgesloten met een gezellige BBQ. 
 

 

Maandag 22 augustus 
 
Vanaf a.s. maandag ontvangen wij de kinderen graag tussen 8.20 en 8.30 uur. Maandag a.s. zullen de leerkrachten 
van de groepen 1 t/m 4 de kinderen op het schoolplein ontvangen. Tegen 8.30 uur lopen zij samen met hun klas 

naar binnen. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gaan maandag zelfstandig naar binnen naar hun lokaal, waar de 
leerkracht hen verwelkomt. ‘s Middags zullen alle leerkrachten samen met de leerlingen naar buiten komen, zodat 
u hen even kunt begroeten. 
 

De nieuwe leerlingen (vanaf groep 5), die vanaf dit jaar op school starten, kunnen door hun ouders naar het lokaal 
worden gebracht. Vanaf dinsdag a.s. gaan alle kinderen weer vanaf het hek zelf naar binnen. 
 

 

 

Startgesprekken 
 
Tussen 29 augustus en 9 september zullen de startgesprekken plaatsvinden. De gesprekken worden op verschillende 

dagen en tijdstippen gepland. De gesprekken duren ca. 15 minuten. Het is de bedoeling dat alle kinderen (dus uit 
groep 1 t/m 8) meekomen naar dit gesprek. Tijdens dit gesprek kunt u kennismaken met de leerkracht en uw kind 
zal u rondleiden door de klas. Op maandag 22 augustus a.s. kunt u zich hiervoor via Parro inschrijven. De inschrijving 
sluit op vrijdag 26 augustus. 
 
Wat de algemene informatie betreft zullen de leerkrachten u in de komende weken via Parro informeren. 

 
 

 Aloweetjes 
19 augustus 2022  

Zodra de leerlingen maandag naar binnen zijn, zijn alle ouders van harte welkom om tot 9.00 uur 
onder het genot van een kopje koffie/thee elkaar op het schoolplein te ontmoeten. 
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Even ter herinnering 
 
1. Haal- en brengtijden 
 ’s Ochtends zijn de deuren tussen 8.20 uur – 8.30 uur open om de kinderen te ontvangen. ’s Middags gaat de 

deur om 14.00 uur open en komen alle kinderen tegelijk naar buiten. 
 

2. Brengen 
Wij adviseren u de kinderen, als dat kan, zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen. Als u uw 
kind(eren) brengt, dan brengt u hem/haar, net als vorig schooljaar, tot het hek. De kinderen wandelen dan 
zelfstandig of met hun broer of zus naar de klas. Er staan leerkrachten op het plein om de kinderen te 
begeleiden. Graag de stoep en het Dupontplein weer snel verlaten om zo ruimte te geven aan andere ouders. 
 

Mocht uw kind voor het eerst naar school gaan dan mag u uw kind de eerste dag in de klas brengen. 

Vanaf dag twee brengt u uw kind een week lang tot aan de rode deur (kleuteringang). Vanaf de 
tweede week dat uw kind naar school gaat brengt u hem/haar tot aan het hek, net als alle andere 
kinderen. 
 
Groepen 1/2 gaan door de kleuteringang naar binnen/buiten. 
Groepen 3 A en 3 B gaan door de hoofdingang naar binnen/buiten. 

Groepen 4 A en 4 B gaan door de zij-ingang bij het kantoor van Judith en Hèléne naar binnen/buiten. 
Groepen 5 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar binnen. 

 
3. Halen 
 De leerkrachten van de groepen 1/2 gaan samen met de groep naar buiten en staan op de volgende plekken: 

- 1/2 A: op boomschors bij het klimtouw 
- 1/2 B: op boomschors bij de evenwichtsbalk 

- 1/2 C: bij de berkenbomen bij het hek 
- 1/2 D: achter groep 1/2 C 
 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zullen allemaal om 14.00 uur tegelijk zelfstandig de school uitkomen. Het 
is de bedoeling dat u achter het hek op uw kind(eren) wacht. 
 

4. Ziek melden 
Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, dan graag vanaf 8.00 uur telefonisch melden. 
Wij geven het dan door aan de betreffende leerkracht. 
 

 
Nog een fijn weekend en tot maandag! 
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