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Complimenten 
 
Wij vinden dat jullie, kinderen en ouders, een groot compliment verdienen. We zijn trots. 
We zien dat er enorm hard gewerkt wordt aan het onderwijs en dat vinden we fantastisch. 
Wij kunnen ons voorstellen dat dit veel van u vraagt. We vinden het dan ook erg fijn, en 
bovendien erg knap, hoe u dit elke dag weer voor elkaar krijgt! 

 
Wellicht heeft u zorgen over het schoolwerk en de resultaten van uw kinderen. U mag 
ervan uitgaan dat wij alles doen wat mogelijk is om de kinderen online de ondersteuning 
te bieden die nodig is. 
 

We kunnen ons voorstellen dat het voor u niet altijd makkelijk zal zijn. We hopen toch dat 

u de kinderen een warm en gezellig thuis kunt bieden waar leren mogelijk wordt gemaakt. 
We kunnen erg trots zijn op de kinderen en op de vaardigheden die ze leren in deze crisis. Er wordt een grote mate 
van zelfstandigheid verwacht en een behoorlijke dosis discipline. Er wordt verwacht dat kinderen stof zelf goed 
doornemen; ze werken aan hun motivatie en het vertrouwen in de eigen bekwaamheid om een bepaalde taak tot 
een goed einde te brengen. Er is dan sprake van leerwinst voor de kinderen. Kinderen gaan altijd verder en vooruit. 
Heel erg bedankt voor uw bijdrage hierin! 
 

We gaan er nog steeds van uit dat de scholen op 9 februari weer open gaan. En we hopen hier met elkaar enorm 
op! 
 

 

Tussenevaluatie onderwijs op afstand 
 
Ongeveer 20% van de ouders heeft deze enquête ingevuld. Ten opzichte van de eerste lockdown geven ouders aan 
dat ze positiever zijn over de leerstof, de hoeveelheid leerstof en de betrokkenheid van de leerkracht. 
Er zijn ook enkele tips genoemd. 
 
We bekijken samen met het team of aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn. Dit doen we tussendoor maar ook op 

de studiedag van aanstaande woensdag. We blijven kijken naar de belastbaarheid van alle leerlingen en de 
leerkrachten. Ook de leerkrachten moeten hun werk (het verzorgen van afstandsonderwijs en de noodopvang) 
combineren met hun thuissituatie. 
 
Ons uitgangspunt is steeds om zicht te blijven houden op alle leerlingen van de school en balans te blijven zoeken 
tussen alle factoren waar we rekening mee moeten blijven houden. Het is voor ons allemaal een topprestatie. 
 

 

Testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar aangescherpt 
 
Voor kinderen t/m groep 8 van de basisschool is het testbeleid op 6 januari 2021 aangepast. Kinderen onder de 12 

hoefden tot nu toe meestal niet getest te worden. Door deze kinderen nu wel te testen, is beter te zien of de nieuwe 
variant van het coronavirus zich via kinderen verspreidt. Doordat er nu meer kinderen getest worden kan het zijn 
dat in de komende periode het aantal positieve meldingen bij jongere kinderen weer iets toeneemt. 
 
 
 

 
 

 Aloweetjes 
29 januari 2021  

Agenda 
 
• 3 februari Studiedag (alle groepen vrij, dus ook geen noodopvang) 

 
• 12 februari Carnaval 

 
• 22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie (alle groepen vrij, dus ook geen noodopvang) 
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Wanneer kunnen kinderen getest worden? 
Heeft een kind klachten die passen bij corona? Dan kunnen ouders hun 

kind(eren) laten testen. Het is in elk geval verstandig te testen bij: 
• veel hoesten, koorts en/of benauwdheid; 
• corona-gerelateerde klachten na contact met iemand met corona. 
 

Zolang de testuitslag nog niet bekend is, mogen kinderen niet naar school 
komen. 
 
 
 
 
 

 

De zwevende ballon 
 

De kinderen van groep 1-2 hebben vorige week een filmpje 

ontvangen van een zwevende ballon met daarbij de vraag: "Hoe 
kan deze ballon zo blijven zweven in de lucht?" Dat leverde een 
aantal creatieve antwoorden op. 
 
Twee dagen later kregen de kinderen een filmpje met het 
antwoord: de ballon bleef zweven door een stofzuiger eronder. 
 

Enkele kinderen hebben met een filmpje bewezen dat dit ook werkt 
met een föhn of ventilator. 
 
 
 

 

 

Antwoorden 
 

Ik denk dat er een batterijtje in de ballon zit. 

Er zit een onzichtbaar touwtje aan. 

Er zit een klein motortje in de ballon. 

Er is wind daarbinnen, want ballonnen vliegen in de wind. 

Het raam in de klas staat open. 

Omdat ie een ballon is. Er zit hete lucht in net als bij een luchtballon. 

Er zit helium in. 

De blower staat aan. 

Er staat een ventilator onder. 

Er zit speciale zweeflucht in. 

Ik denk dat er een verwarming of ventilator onder de ballon zit. En dat die de ballon laat zweven. 

Omdat juf Antoinette de lucht heel dicht bij de ballon doet blijft hij zweven. 

De ballon blijft zweven doordat er achter de deur een pompje staat die de ballon laat zweven. 

Er ligt een juf op de grond te blazen om de ballon in de lucht te houden. 

De ballon zweeft omdat er meer lucht in zit en iets later dat hij aan de zijkanten vast zit omdat de juf alleen erboven 
en onder langsgaat met haar hand. 

Ik denk dat er in de ballon een vlinder zit. 

Er zit een gas in. 

Met een stofzuiger eronder blijft hij omhoog. 

Ik denk dat er een blaasmachine onder staat. 

Omdat een kleinere ballon beter blijft zweven. 

De ballon zweeft met een föhn. 

De ballon blijft zweven omdat het op koude lucht drijft, de buitendeur staat open. 

De juf zwaait hard met haar armen in de lucht naar de ballon. 

Er zit pasta in de ballon. 

Heel hard blazen en hard ertegen slaan, zodat hij de lucht ingaat. 
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Verslag MR vergadering 18 januari 
 

Het thuisonderwijs draait inmiddels op volle toeren. De leerkrachten hebben het druk met online lesgeven en het 
verzorgen van de noodopvang. De druk op school en thuis is hoog en het einde is helaas nog niet in zicht. Toch horen 
we vooral positieve geluiden van zowel de leerkrachten als de ouders. Ook uit de tussentijdse evaluatie blijkt een 
grote tevredenheid en waardering voor de kwaliteit van het thuisonderwijs. Super dat we dit samen voor elkaar 
krijgen. 
 
Na het delen van ervaringen en tips voor het thuisonderwijs hebben we in de MR vergadering de begroting 

goedgekeurd. Vervolgens hebben we de voortgang van het jaarplan besproken. In deze tijd gaat er veel aandacht 
naar andere ontwikkelingen dan vooraf in het jaarplan beschreven, bijvoorbeeld de enorme professionaliseringsslag 
in online onderwijs. Desondanks is er ook op de 'reguliere' doelstellingen verrassend veel voortgang te melden. 
 
Tot slot hebben we samen gekeken naar de voor- en nadelen van de mogelijke groepsverdelingen van volgend jaar. 
Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal groepen, benodigde en beschikbare formatie, groepsgroottes, aantal 

combinatiegroepen en in welke leerjaren eventuele combinatiegroepen vallen. Het leerlingaantal per groep komt 

volgend jaar wat lastiger uit dan normaal, dus er zijn veel afwegingen doorgesproken. Hiermee kan de directie met 
het team op de komende studiedag een weloverwogen keuze maken voor de uiteindelijke groepsverdeling van 
volgend schooljaar. Hopelijk ziet dat schooljaar er weer wat normaler uit. 
 
Voor nu blijven we met z'n allen de schouders eronder zetten. Hopelijk zien we elkaar dan weer snel op het 
schoolplein. 

 
Joop (secretaris MR) 
 

 

Woensdag rugbydag 
 
Wat een geluk dat twee vaders van onze school (Ron en Thijs) ook nog eens rugbytrainer zijn bij RC Eemland! 

Via ABC Amersfoort geven zij tijdens deze lockdown rugbyles aan kinderen van 8 t/m 12 jaar. Op het grasveld 
tegenover het Corderius College kun je iedere woensdag van 14.30 – 15.30 uur leren gooien, hitten, tackelen en 
leuke wedstrijdjes spelen! 
Je kunt je inschrijven bij onderstaande link: 

https://www.abc-amersfoort.nl/bekijk-activiteit/?id=1691 
 
En de Aloysiusschool was op de eerste editie natuurlijk heel goed vertegenwoordigd! 
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SPORT 
 

Vanwege de huidige maatregelen heeft de organisatie van schoolsport Amersfoort helaas een aantal toernooien 
afgelast. Zo zullen het volleybal, tafeltennis, floorbal en voetbaltoernooi dit schooljaar helaas niet meer doorgaan. 
 
Enkele schoolsporttoernooien die later in dit schooljaar aan bod komen gaan hopelijk wel door. Lijkt het jou leuk om 
aan een van deze toernooien mee te doen? Schrijf je dan op tijd in via Parro! 
 

Sportagenda 
 
Vrijdag 16 april Rugbytoernooi groep 3 t/m 8 Uiterste inschrijfdatum 
 Rugby Club Eemland 5 maart 2021 
 
Maandag 24 mei Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8  Uiterste inschrijfdatum 
 Korfbalvereniging MIA 5 maart 2021 

 

Woensdag 26 mei Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8 Uiterste inschrijfdatum 
 Korfbalvereniging Soesterkwartier 5 maart 2021 
 
Zaterdag 5 juni Basketbaltoernooi groep 5 t/m 8 Uiterste inschrijfdatum 
 Sporthal Zielhorst 23 april 2021 

 
Vrijdag 25 juni Tennistoernooi groep 3 t/m 8 Uiterste inschrijfdatum 
 Tennisvereniging Nieuwland 23 april 2021 
 
Als school mogen wij aan 1 korfbaltoernooi meedoen. Op basis van het aantal inschrijvingen zal ik kiezen aan welk 
toernooi wij mee doen, die van ckv MIA of aan die van AKV Soesterkwartier. 
Sportieve groet, 

 

Rene, vakleerkracht gym 
rstreef@sro.nl 
 
 

 
 

OVERIG 
 

WijkNME ‘het Beekdal’ 
 

Door de lockdown gaan de geplande activiteiten van het WijkNME helaas niet door, maar gelukkig 
kan iedereen wel zelf van het park komen genieten. Wij plaatsen elke week een extra activiteit die 

je zelf kan doen om nog meer te ontdekken buiten, van een foto challenge, wandelroute voor 

volwassenen tot speurtocht voor de peuters. 
Op de volgende pagina kun je dit allemaal vinden: 

https://www.elisabethgroen.nl/leuke-buitenactiviteiten-om-zelf-te-doen/ 

De activiteit van deze week is: Maak een heerlijke taart voor de vogels en doe mee met de tuinvogeltelling! 

Susan Katsman 
WijkNME ´het Beekdal´ 

06 19682770 
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