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MR vergadering van 20 januari 2020 
 
De afgelopen MR vergadering hebben we in een fijne sfeer kennisgemaakt met onze nieuwe schoolleider Judith. We 
hebben ook gelijk de ambities van de MR besproken, waaronder: "We zijn er voor onze school" en "We werken samen 

aan draagvlak". Het gesprek vervolgde over wat we hieronder verstaan, welke ideeën we hebben en hoe we elkaar 
kunnen versterken. Een goede start van een mooie samenwerking. 

 

 

Staking 
 
Alhoewel niet alle ouders begrip hadden voor de staking van de leerkrachten, is het toch alle ouders gelukt om de 
kinderen zelf op te vangen. Namens het team willen we u daarvoor bedanken. 
 
Team Aloysius 

 

 

Kennismaking met ouders 
 
Ik wil u als ouder graag wat beter leren kennen. Wellicht heeft u er ook behoefte aan om mij wat beter te leren 
kennen. Op vrijdag 7 februari en maandag 17 februari bent u vanaf 8.30 uur tot 9.00 uur welkom in de teamkamer, 
om kennis te komen maken. 
 
Judith 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Beslis jij mee tijdens de ALV? 
 
Op dinsdag 4 februari van 19.30 tot 20.30 uur vergadert de Oudervereniging weer op school. Er staan actuele 
en belangrijke onderwerpen op de agenda. Ook Judith Timmerman, de nieuwe schoolleider, zal aanwezig zijn. Zet 
de datum dus in jullie agenda en komt allen! 

 
Ter versterking en vervanging van het bestuur van de Oudervereniging zijn wij ook nog op zoek naar enthousiaste 
nieuwe bestuursleden. Heb je interesse, laat het ons even weten. 
 

 Aloweetjes 
28 januari 2020  

Agenda 
 
 30 en 31 januari Staking 
 
 3 februari  Studiedag (alle groepen) 
 

 4 februari  ALV De Stam (van 19.30 – 20.30 uur) 
 
 7 februari  Concertgebouw Amsterdam (groepen 7, 7/8 en 8) 

 
 7 februari  Rapport 1 mee 
 
 13 februari Rapportgesprekken 

 
 21 februari Carnaval 
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Wat bespreken we op de ALV? 
 

 Waaraan is de ouderbijdrage van vorig jaar uitgegeven? 

 Beslis mee over de besteding van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020! 

 Dit jaar hebben we EUR 5.000 te besteden aan onderwijsdoelstellingen en/of extra leermiddelen (denk aan 
bezoek Rijksmuseum in Amsterdam, Lego leerlijnen, speeltoestellen op het schoolplein, etc.). Hierover kun 
je meebeslissen! 

De vergaderstukken tref je een week van te voren aan op de website van de Stam. 
 

Heb je nu een goed idee voor de besteding aan extra leermiddelen? 
 
Tijdens de ALV presenteren we een overzicht van mogelijke bestedingen, waar we vervolgens over gaan stemmen. 
Vanuit de schooldirectie worden de wensen vanuit school toegelicht. Daarnaast kunnen jullie als ouders jullie eigen 
ideeën toelichten. Als je een goed idee hebt, horen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk! Mail je idee met een 
korte onderbouwing en schatting van de kosten uiterlijk voor vrijdag 31 januari naar bestuur@stam-aloysius.nl of 
breng het bij Astrid op de administratie. 

 

We zien jullie graag op 4 februari a.s. tijdens de ALV! 
Namens De Stam 
Mark Murris en Erik ten Hove 
bestuur@stam-aloysius.nl 
www.stam-aloysius.nl 
 

 

A G E N D A 
 
Betreft: Algemene Ledenvergadering De STAM 
Datum: Dinsdag 4 februari 2020 

Tijd: 19.30 – 20.30 uur 
Locatie:  School 

Genodigden: Ouders Aloysiusschool en schoolleider 
 
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

 
2. Concept verslag ALV november 2018 - goedkeuring 

 
3. Financieel verslag schooljaar 2018/2019 

a. Financieel jaarverslag - penningmeester 
b. Controle kascommissie 
c. Goedkeuring financieel verslag  

 
4. Begroting schooljaar 2019/2020 

a. Toelichting begroting - penningmeester 
b. Toelichting voorstellen vrije keuze 5.000 euro – ouders/school 
c. Goedkeuring begroting 

 
5. Update commissies – AC, bieb, verkeer, sport, etc. 

 
6. Bestuurszaken: vacature penningmeester en voorzitter 
 

7. WVTTK 
 

8. Sluiting 
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De methode ‘Taal actief – schrijven’ 
 
Wij gebruiken voor het taalgebied schrijven de methode Taal Actief in de 
groepen 4-8. Elk thema heeft twee schrijflessen en er staat steeds één 
concrete tekstsoort centraal: 

 verhalen, zoals: fantasieverhaal, persoonlijk verhaal, 
avonturenverhaal, dialoog 

 informatieve teksten, zoals: verslag, werkstuk, bericht, beschrijving 

 instructieve teksten, zoals: opdracht, toelichting, recept, 
draaiboek, gebruiksaanwijzing 

 betogende teksten, zoals: betoog, recensie, advertentie, 
reclametekst 

 poëtische teksten, zoals: elfje, limerick, haiku, acrostichon 

 contactuele teksten, zoals: persoonlijke en zakelijke brieven, papieren en digitale contactvormen. 
 
Zo leren wij onze leerlingen om verschillende genres en tekstsoorten te 
schrijven die elk hun eigen kenmerken hebben. Ook leren we ze kritisch te 
kijken naar hun eigen teksten en deze te controleren. Vanaf groep 5 leren 
ze een begin- en een eindversie te schrijven. De leerlingen leren op hun 
eigen schrijfwerk te reflecteren en op dat van anderen. 
 
In het aankomende rapport komt er voor deze groepen een aparte beoordeling voor schrijven (stellen). 
 

 

 
 
 
 
 
 

Alaaf!!! 
 
Op vrijdag 21 februari a.s. is het weer zover. We vieren dan Carnaval op school. 
Voor één dag verandert de Aloysiusschool in de Keutelkeitjes. 
We gaan er een leuke dag van maken en willen alle kinderen vragen om verkleed naar school te komen. Attributen 
als geweren, zwaarden, pistolen en spuitbussen zijn niet toegestaan. 
Bij mooi weer (lees: geen regen) zijn ouders om 9.00 uur van harte welkom op het schoolplein om de polonaise te 
bekijken en de bekendmaking van de Prins en Prinses mee te maken! 
De kinderen zullen in de ochtend spelletjes spelen, 's middags volgt een verrassingsprogramma. 
 
Verder is het alvast belangrijk om te weten dat: 

 kinderen gewoon een 10-uurtje mee naar school nemen; 
 we een pannenkoekenlunch gaan verzorgen (intekenlijsten voor pannenkoeken bakken hangen binnenkort 

bij de klassen); 
 kinderen met een allergie of die pannenkoeken niet lekker vinden, zelf voor de lunch zorgen die dag; 
 we vragen of kinderen alvast op donderdag 20 februari een beker, bord en bestek mee willen nemen naar 

school, in een plastic tas. Dit is voor de pannenkoekenlunch. 
 
We zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen helpen om spelletjes klaar te zetten, te helpen bij de 
spelletjesochtend en om te helpen opruimen op 21 februari. 
 
De Carnavalscommissie 
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SPORTKATERN 
 

Sportagenda 
 
Woensdag 29 januari  Schaaktoernooi groep 1 t/m 8 
  Locatie: Hoogland 
 
Zondag 2 februari   Floorballtoernooi groep 3 t/m 8 
  Locatie: Amersfoort 
 

Via Parro is intussen de nodige informatie verzonden. 
 
Sportieve groet, 
 
Anouk (a.mulder@kpoa.nl) 
Jeroen (j.bol@kpoa.nl) 
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