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Kerst 
 

Wat was het de afgelopen week leuk, mooi en gezellig. Er zijn verhalen verteld, er is gezongen, toneel gespeeld en 
muziek gemaakt. De hele school was sfeervol versierd. Gisteren waren de kinderen op hun kerstbest aangekleed. In 
elke klas brandde een ‘open haard’, hoorde je muziek en stonden er heerlijke hapjes klaar. En als je dan ’s avonds 

een verlicht plein oploopt, een soort Anton Pieck sfeer aantreft en het kerstkinderkoor zingt je tegemoet; dan word 
je blij. Enkele ouders waren zelfs een beetje ontroerd. 
Wij vonden het heel fijn, dat we het weer met elkaar konden vieren en voelden de saamhorigheid. 
De goed gevulde dozen voor de Voedselbank zijn vanochtend door ouders weggebracht. 
Aan alle ouders die geholpen hebben er zo’n mooi feest van te maken; heel veel dank! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen! Tot maandag 9 januari 2023! 

 

Team Aloysius 
 

 Aloweetjes 
23 december 2022  

Agenda 
 

• 24 december t/m 8 januari Kerstvakantie 

http://www.aloysiusschool.nl/
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Gezonde Traktatie Challenge: traktatietoppers 
 

Luka uit groep 3A trakteerde een rijstwafel/maïswafel met een yoghurt- of chocoladelaagje en een vrolijke zonnebril. 
Manoa uit groep 3B trakteerde in Halloween thema lekkere fruitspiesjes. 
Kiki uit groep 1/2B is gek op unicorns, dus het werden unicorn zakjes en er zat voor ieder een stickerboekje bij! 
 

 

 

Verslag leerlingenraad 
 
Elke vergadering notuleert één leerling uit de leerlingenraad wat we hebben besproken. Dinsdag 20 december was 
er weer een bijeenkomst. Ideeën die besproken zijn: 
• De voel je veilig brievenbus gaat nu ook gebruikt worden voor ideeën/tips voor de leerlingenraad. De 

leerlingenraad heeft een video gemaakt, deze video zullen alle klassen na de vakantie zien. 

• De kinderen zijn zo enthousiast over de Sinterklaas en Kerst musical, dat we heel graag in meerdere groepen 
een musical willen opvoeren. 

• We denken dat de school groener kan worden met meer echte planten in plaats van de nep planten. 
• De speelgpoedbazen zijn aangewezen in de groepen 6/7/8 voor speelgoed dat mee naar het veld kan in de grote 

pauze. Er komt voor de opslag een nieuwe sleutel. 
Elise 

 

 

Schoolbibliotheek 
 
Lezen staat hoog in het vaandel bij de Aloysiusschool. Daarom is het extra leuk dat we op school een eigen bibliotheek 
hebben! Elke ochtend tussen half 9 en 9 uur is de schoolbibliotheek geopend voor kinderen die een boek willen 

komen terugbrengen en lenen. 
De schoolbieb wordt elke ochtend door 2 of 3 ouders bemenst. Samen zorgen we ervoor dat de boeken ingenomen 
en uitgeleend worden, goed geordend in de kasten komen te staan en dat kapotte boeken worden gerepareerd. Maar 
onze belangrijkste taak is toch wel dat we kinderen helpen bij het uitzoeken van een boek. Zo stimuleren we het 
plezier in lezen bij kinderen. Door samen met de kinderen op zoek te gaan naar de boeken die ze graag lezen, weten 
we goed wat er speelt. Dat geven we door aan meester Jeroen. Samen met de leesconsulent van Bibliotheek Eemland 
kijkt hij welke boeken er in de schoolbibliotheek komen. Zo is er altijd een gevarieerd en actueel aanbod te vinden 

in onze bieb. 
 

Ik heb een passie voor kinderboeken. Toen een paar jaar geleden ouders werden gevraagd voor de schoolbieb, 
hoefde ik geen moment te twijfelen. Elke dinsdagochtend ben ik in de schoolbieb. Het allerleukste vind ik om de 
kinderen te helpen bij het uitzoeken van een boek dat ze leuk vinden én past bij hun niveau. Daarnaast is het echt 
geweldig om de kinderen te zien groeien van prentenboeken voorlezen bij de kleuters via leren lezen in groep 3 naar 

het lezen van avonturen- en fantasieverhalen in dikke boeken. 
 
Vind je het ook leuk om te helpen? Met regelmaat komt er een plekje vrij. Neem dan even contact met me op! 
 
Marlyne Ravensbergen 
Moeder van Saar (groep 6) en Sam (groep 3) 
marlyneravensbergen@hotmail.com 

http://www.aloysiusschool.nl/
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SPORT 
 

Sportagenda 
 

Sporttoernooi Wie Wanneer Waar 

Zaalvoetbal Groep 5 t/m 8 mix 28 en 29-12-2022 Bokkeduinen 

Schaaktoernooi Groep 1 t/m 5 27-01-2023 Dorpshuis de Neng, Engweg 7 

Schaaktoernooi Groep 6 t/m 8 03-02-2023 Dorpshuis de Neng, Engweg 7 

 

Zaalvoetbaltoernooi 
 
Team 1 
Naam: Aloysius gr7 team 1 
Spelers: Sepp, Hugo, Markus, Mattias, Jazz, Guus 

Begeleider: Rutger (vader van Markus) 
Speeldag: woensdag 28 december 

Starttijd: 8.45 uur 
 
Team 2 
Naam: Aloysius gr7 team 2 
Spelers: Elin, Doutze, Mila, Sven A., Steijn, Dawoed, Ravi 
Begeleider: eventueel ouders Elin en Doutze 
Speeldag: woensdag 28 december 

Starttijd: 10.45 uur 
 
Team 3 
Naam: Aloysius gr8 
Spelers: Nout, Milan, Jelger, Luliya, Stijn, Brent en Yassir 

Begeleider: Roy (vader van Stijn) 
Speeldag: woensdag 28 december 

Starttijd: 13.30 uur 
 
Team 4 
Naam: Aloysius 5/6 
Spelers: Rens, Sven, Daniel, Ruth, Lou, Jim, Gijs en Stach 
Begeleier: Jan Willem (vader van Jim) 

Speeldag: donderdag 29 december 
Starttijd: 8.45 uur 
 

Schaaktoernooi 
 

Het inschrijven voor het schaaktoernooi gaat dit keer niet via Parro maar via de mail. Wanneer er genoeg 

aanmeldingen per mail binnen zijn gekomen zal ik een team vormen en die inschrijven voor het toernooi. 
Op dit moment hebben wij een team voor groep 1 t/m5. 
 
Team 1 
Spelers: Job (gr4), Carl (gr5), Kars(gr5) en Olav (gr5). 
 

Klopt een inschrijving niet? Of staat uw zoon of dochter er niet tussen? Dan ontvang ik graag een mail zodat er nog 
iemand extra kan worden ingeschreven of uitgeschreven. Mailen naar r.streef@kpoa.nl. 
 

 

OVERIG 
 

Verdien 50 cent per kerstboom! Doe je mee? 
 

Ook dit jaar kun je in de kerstvakantie kerstbomen in de buurt ophalen. Haal je 20 of meer 
kerstbomen op, dan krijg je van de gemeente 50 cent per boom. Wat je daarvoor moet 
doen? Kijk op www.amersfoort.nl/kerstbomen voor de spelregels en vul vóór 6 januari het 
online formulier in, samen met je ouders. Je krijgt het geld op je rekening en de gemeente 
en ROVA komen jouw bomen op zaterdag 7 januari bij je thuis ophalen. 
Je kunt zien of je de kerstboom van mensen uit jouw buurt mee mag nemen: zij hangen 
een poster voor hun raam. 

Veel plezier. 
 
 

http://www.aloysiusschool.nl/
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Wie wordt de eerste kinderburgermeester van Amersfoort? 
 

Lucas Bolsius, de burgermeester van Amersfoort, zoekt hulp! De oproep is voor alle kinderen uit groep 7. Maar 
wat moet je nu doen als kinderburgermeester? In de video legt burgermeester Bolsius dit uit en door onderstaande 
brief te lezen krijg je alvast een beeld. 
Belangrijk is dat kinderen een aanmeldformulier invullen én een video maken en insturen. Alle informatie staat op 
de website https://amersfoort.nl/kinderburgemeester. 
Donderdag 6 januari sluit de aanmeldingstermijn. 
 

 
 

http://www.aloysiusschool.nl/
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Activiteiten tijdens de kerstvakantie 
 

In de kerstvakantie zijn er voor kinderen in Amersfoort nog een aantal leuke activiteiten: 

• 28 december 2022 Springkussen Festijn (Vathorst) Springkussen Festijn - Buurtsportcoach (sro.nl) 

• 28-30 dec 2022 Zaalvoetbaltoernooi Zaalvoetbaltoernooi - Buurtsportcoach (sro.nl) 

• 5 januari 2023 Buurtsport Experience (Amerena); super tof programma met o.a. freerunnen, 
skateboarden, tiktokdansen, lasergamen, footgolf en fietsparcours. 
Info & inschrijven via Bekijk activiteit | ABC-Amersfoort 

 
Mocht je nog volwassenen kennen die graag op een laagdrempelige manier kennis willen maken met bewegen en 
sport, nodig ze dan uit voor de (buurt)Sport(coach)Dag! 
Woensdagmiddag 4 januari 2023 tussen 14.00 en 17.00 uur hebben we een sportief (sport en spel voor alle 
niveaus) en bovenal gezellig programma met aan het einde een hapje en een drankje. 
Locatie: Amerena. Vooraf aanmelden: vóór 3 januari bij mij via LHuijzendveld@sro.nl of stuur mij een appje via 
06-20617431. 
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