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Wat waren we blij om te horen dat de schoolsluiting niet werd verlengd. Fijn om al die enthousiaste gezichten van 
de leerlingen weer te zien afgelopen maandag. 
 
Toch is niet voor iedereen de vakantie goed verlopen. Ondanks dat ook het team er zin in had om weer te starten 
begonnen we maandagochtend met een dubbel gevoel door de trieste gebeurtenissen die bij enkele gezinnen in de 
vakantie hebben plaatsgevonden. Vandaag gaat ons medeleven in het bijzonder uit naar het gezin van Yannick uit 

groep 8 A. Samen met de betrokken leerlingen hebben we hierbij stilgestaan door erover te praten, te schrijven en 

te tekenen. Als school vinden wij het belangrijk om hier alle ruimte voor te geven en elkaar te steunen waar nodig. 
 
Wij gaan er samen met jullie, ouders, en de leerlingen een mooie tweede helft van het schooljaar van maken. 
 

 

De zilveren weken 
 
De eerste twee weken na de kerstvakantie worden ook wel de zilveren weken genoemd. Leerlingen en de leerkracht 
hebben afstand genomen van school en komen weer bij elkaar als groep. De groepsnormen zijn na de start van het 
schooljaar al vastgesteld tijdens de gouden weken, maar gedurende de eerste schooldag (of iets langer wanneer er 
een verandering is in de groepssamenstelling) wordt er even opnieuw afgetast. Na elke vakantie doorloopt een groep 

bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. Hoewel groepsvorming een continu proces is, bieden de zilveren 
weken een mooie kans om met elkaar terug en vooruit te kijken. Zo werken we samen opnieuw aan een fijne en 
veilige groep. 
In de zilveren weken besteden we weer aandacht aan groepsvormende activiteiten en volgen wij de lessen van onze 
sociaal emotionele methode Kwink. 

 
Leerteam Sociaal Emotioneel 

 

 

Met pensioen 
 
Na 42 jaar onderwijs waarvan 34 jaar op de Aloysiusschool stop ik per 1 maart 2022. 
Ik zal de kinderen vreselijk missen maar ik heb ook zin om mijn tijd zelf in te richten. 

Ik hoop zo met energie mijn vervroegde pensioen in te gaan. 
 
Ina 
 
P.S: Wij gaan Ina ontzettend missen. Zij heeft heel veel voor de leerlingen en de Aloysiusschool in het algemeen 
betekend. Op het moment dat zij met pensioen gaat zullen wij haar natuurlijk in het zonnetje zetten. 
 

 

 Aloweetjes 
14 januari 2022  

Agenda 
 

 
• 7 februari Studiedag (alle groepen vrij) 
 
• 28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie 

http://www.aloysiusschool.nl/
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Even voorstellen… 
 

 

 
Vanaf 1 februari a.s. kom ik voor 4 dagen in de week op de Aloysiusschool werken en 
vanaf 1 maart ga ik lesgeven in groep 3 A van juf Ina. 
 
Mijn naam is Judith Priester, ik ben 24 jaar, kom uit Harderwijk en heb er ontzettend 
veel zin in om te mogen starten! 

 
Afgelopen half jaar heb ik op Het Baken in Nijkerk mijn afstudeerstage met veel plezier 
afgerond en ik kijk er dan ook naar uit om nu mijn eigen klas te mogen draaien. 
 
Judith Priester 
 

 
 

 

 

 

Voel je veilig 

Bericht over de Interne Contactpersonen 
 

Voor de kinderen 
 

Soms overkomen je hele vervelende dingen of gaat iets helemaal mis. Je hebt langdurig ruzie met iemand op school 
of thuis. Je wordt vaak gepest. Of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig van wordt. Je wilt dat het 
stopt. 
 
Je kan verschillende dingen doen: 

• Je denkt er steeds aan hoe je dit op kunt lossen. 
• Je kunt erover praten met een vertrouwd persoon uit je omgeving: bijvoorbeeld je ouders, een vriend of 

vriendin. 
• Je kan natuurlijk naar je eigen juf of meester gaan, die zal altijd proberen jou te helpen. 
• Ook kun je bellen met de Kindertelefoon 0800-0432 (www.kindertelefoon.nl). 

 
Soms werkt dat niet of wil je dat niet. Dan kun je altijd bij meester Jeroen Bol en/of juf Antoinette van Rossum 
terecht. Zij zijn op onze school de “Interne Contactpersonen”. Ze kunnen naar je luisteren en met jou naar een 
oplossing zoeken. Je mag altijd naar ze toekomen. Meester Jeroen geeft les aan groep 6 en werkt de hele week. Juf 

Antoinette werkt op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1/2 B. 
 

Je kan ook een briefje in de “Voel je veilig brievenbus” doen met je naam en groep erop. Meester Jeroen of juf 
Antoinette maakt dan een afspraak met je. Er hangt een brievenbus in de grote hal en in de hal bij groep 5. 
 

Voor de ouders 
 
Wij hopen dat problemen zoveel mogelijk met de direct betrokkenen kunnen worden opgelost. Lukt dit niet dan 
kunnen ouders ook de interne contactpersonen benaderen (Jeroen Bol en Antoinette van Rossum). De interne 
contactpersonen van alle KPOA scholen werken samen met, de door het KPOA aangestelde, externe 
vertrouwenspersonen. Deze zijn niet werkzaam of rechtstreeks betrokken bij onze school. Ouders kunnen hier 
naartoe verwezen worden door de interne contactvertrouwenspersoon, de leerkracht of de directie. Ook is 

rechtstreeks benaderen mogelijk via evp@cedgroep.nl. Telefoon: 010-4071599. 
 
Marjon ten Heggeler en Jeroen Meiboom zijn de externe vertrouwenspersonen die werkzaam zijn voor het KPOA.  
Voor meer informatie over de procedure rond klachten kunt u de klachtenregeling raadplegen. Deze is te vinden op 
de KPOA website. 
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SCHOOLSPORT 
 

Sportagenda 
 

Sport Datum Uiterste inschrijfdatum 

Schaaktoernooi (1 t/m 8) 28 januari 19 januari 

Floorball (3 t/m 8) 20 februari 19 januari 

Veldvoetbal mix (5 & 6) 11 maart 28 januari 

Veldvoetbal mix (7 & 8) 18 maart 28 januari 

Veldvoetbal meiden (5 & 6) 25 maart 28 januari 

Veldvoetbal meiden (7 & 8) 25 maart 28 januari 

 
Lijkt het je leuk om aan een van bovenstaande toernooien mee te doen? Schrijf je dan snel in want er is beperkt 
plek vanwege de maatregelen en adviezen. 
 
Rene 

r.streef@kpoa.nl 

 

 

OVERIG 

 

 
 

Trainingen vanaf 7 februari 2022 
8 lessen voor kinderen van 7 tot 10 jaar. 
 

Data: 7, 14, 21 februari en 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april. 
Tijd: 15.00 – 16.00 uur. 
Kosten: EUR 199 p.p. 
Locatie: gymzaal Aloysiusschool, Dupontplein 14, Amersfoort. 

 
Voor meer info of inschrijven: 
 
info@X11Kindercoaching.nl 
Evelien Timmerman, 06-13262815 
www.X11kindercoaching.nl 
 

info@spelenzo.nl 
Ank Duister, 06-17089809 
www.spelenzo.nl  
 
 

 

ABC Leusderkwartier – Op stap in de winter 
 
Het is koud buiten, maar er is nog van alles te doen. 
We gaan op zoek naar vogels en maken iets lekkers voor ze, doen een winterspeurtocht, gaan rennen en maken een 
vuurtje om zelf lekker warm te blijven en nog veel meer. Zorg wel voor warme kleren en handschoenen! 
 

Serie van 5 bijeenkomsten voor kinderen uit groep 5, 6 en 7 door Susan Katsman. 
Wanneer: van dinsdag 18 januari tot dinsdag 15 februari. 
Tijd: 14.30 - 16.00 uur. 
Waar: start bij de Bilalschool. 
Inschrijven via abc-amersfoort.nl, lukt dit niet, mail dan naar susan@ontdekhetbuiten.nl. 
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