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Chapeau! 
 
Het lijkt een heel positieve kop, maar dat is het eigenlijk niet, want het begint aan alle kanten te knellen op school. 
De afgelopen weken werden we namelijk overspoeld door ziekmeldingen en positieve (zelf)testen, zowel van 
leerlingen als van leerkrachten. 

 
Maar toch; chapeau voor alle leerkrachten, die op hun tandvlees lopen, omdat ze zelf 
nog herstellende zijn van corona of thuis zieke gezinsleden hebben, maar er ook voor 

hun leerlingen willen zijn. Toetsen moeten maken met halve klassen en tijd vrij 
moeten maken voor de leerlingen die de toetsen moeten inhalen. Chapeau voor 
collega’s die welwillend zijn om extra pleinwachten te lopen en extra te komen 
werken om in te vallen voor leerkrachten die ziek zijn. 
 
Chapeau ook voor de ouders, die zonder morren ineens hun kinderen thuis krijgen, 
omdat er geen invalkrachten meer beschikbaar zijn en we het ook intern niet meer 

rond krijgen. Dank voor jullie begrip! 
 

Dit is op dit moment de status. We blijven ons best doen, maar het kan zomaar zijn dat het op een gegeven moment 
niet meer lukt en we de keuze moeten maken om (nog meer) groepen naar huis te sturen. We hopen natuurlijk dat 

het zover niet komt. 
 

Het ziet er naar uit dat volgende week de maatregelen verder worden versoepeld. Wij houden ons tot de 
voorjaarsvakantie nog aan het beleid dat we tot nu toe voeren. Dat betekent, dat we nog steeds zo min mogelijk 
ouders in de school ontvangen en dat de oudergesprekken online zullen plaatsvinden. Dit doen we om de rust in de 
school te bewaren. Na de voorjaarsvakantie zullen we bekijken in hoeverre we de huidige coronamaatregelen los 
kunnen laten. 
 

 

Studiedag 7 februari 
 
In de ochtend heeft Focus PO ons wegwijs gemaakt hoe we met het onderwijsplansysteem kunnen kijken of we 
onze ambities op schoolniveau hebben gehaald. Samen met het team analyseren we de gegevens en maken we 

plannen voor de komende periode. Helaas waren nog niet alle resultaten beschikbaar, omdat er in de afgelopen 
periode veel leerlingen afwezig waren. Op de studiedag in april zullen we hiermee verder aan de slag gaan. 

De onderbouw heeft een introductiecursus gehad om met Focus PO te kunnen werken en de groepen 3 t/m 8 
hebben hun blokplan voor rekenen geactualiseerd. 
 
's Middags hebben we het programma aangepast. Door al het extra werk in de afgelopen periode was het tijd om 
even stil te staan en achterstallig werk te kunnen wegwerken. Kortom een mooie, inspirerende studiedag waarin 
we even met elkaar een pas op de plaats hebben gemaakt. 
 

 
 
 

 Aloweetjes 
28 januari 2022  

Agenda 
 

 
• 11 februari Rapport 1 mee (groep 3 t/m 7) 
 
• 17 februari Ouderpanel 
 
• 18 februari Concertgebouw Amsterdam (groep 5, 5/6 en 6) 

 
• 25 februari Carnaval (alle groepen) 

 
• 28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie 
 
• 14 maart Concertgebouw Amsterdam (groep 7, 8A en 8B) 
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Afscheid Ina 
 

Na 34 jaar werken op de Aloysiusschool zal Ina met pensioen gaan. Als team hebben we Ina aan het einde van de 
studiedag verrast met een mooi afscheid. Er zijn anekdotes gedeeld, liedjes gezongen en we hebben heerlijk 
samen gegeten. Fijn om ook zo weer afscheid te kunnen nemen van een collega die dat absoluut verdient. 
 

 

Vrijdag 25 februari – alle kinderen mogen verkleed naar school 
 

 
Over een paar weken, op vrijdag 25 februari a.s., staat Carnaval 
voor de deur. Het liefst hadden we dit uitbundig gevierd maar daar 
is het, vanwege de huidige coronamaatregelen, helaas nog te vroeg 

voor. Ook dit jaar vieren we Carnaval dus in aangepaste vorm. Maar 
niet getreurd, we gaan er met de kinderen een ontzettend leuke 
dag van maken. 

 
Wat staat er te gebeuren? 
- kinderen mogen verkleed naar school komen; 
- 's ochtends volgen de kinderen regulier onderwijs, ‘s middags is er een verrassing en doen ze carnavalsspelletjes 

in de klas; 
- kinderen nemen gewoon hun eigen '10-uurtje', lunch en drinken mee voor de dag; 
- voor alle duidelijkheid: er vinden dus geen festiviteiten op het schoolplein plaats, geen polonaise e.d., er is geen 

spelletjesochtend en ook de gebruikelijke, gezamenlijke pannenkoekenlunch slaan we dit jaar over. 
 
Stof dus de verkleedkleren maar alvast af en noteer vrijdag 25 februari in de agenda. 

We hopen dat de kinderen gaan genieten! 
 
De Carnavalscommissie (juf Linda, Anne-Marit, Michella, Noëlla en Renske) 

 
 

 
 

SCHOOLSPORT 
 

Het is toch al weer een hele tijd terug dat er een schoolsporttoernooi is doorgegaan. Tijdens de kerstvakantie kon 
het zaalvoetbaltoernooi helaas niet doorgaan. Gelukkig zijn er in de afgelopen weken steeds meer versoepelingen 
bij gekomen waardoor het weer mogelijk is om verschillende schoolsporttoernooien te organiseren. De meeste 
toernooien zijn uitgesteld naar een later moment dit schooljaar. Hieronder staat de nieuwste agenda van de 
schoolsporttoernooien 2021/2022. 

 

Sportagenda 
 

Sport Datum Plaats 

Veldvoetbal (5 & 6) Vr. 11 maart ASC Nieuwland 

Veldvoetbal (7 & 8) Vr. 18 maart ASC Nieuwland 

Schaaktoernooi (6 t/m 8) Ma. 21 maart Dorpshuis De Neng Hoogland 

Dammen (5 t/m 8) Zo. 3 april OBS de Vlinderslag 

Rugby (3 t/m 8) Do. 14 april RC Eemland 

Floorball (3 t/m 8) Zo. 15 mei Sporthal Bokkeduinen 

Korfbal voorronde Ma. 23 mei CKV MIA 

Tennis Zo. 12 juni Tennispark Nieuwlandseweg 

Zwemsportdag Za. 18 juni Amerena 

Basketbal Za. 25 juni Sporthal Zielhorst 
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Veldvoetbal inschrijvingen 
 

Team 5/6 A: Markus, Mila, Hugo, Tygo, Cas, Nina, Mats en Nikodem. 
Team 5/6 B: Guus, Jazz, Sven, Steijn, Tijn, Jim, Elin en Freja. 
Team gr. 7: Marieke, Luuk, Stijn, Milan, Nout, Sverre, Yassir, Yelger en Yannick. 
Team gr. 8: Pieter, Sam, Matthijs, Maes, Joris, Melle, Gijs, Christian, Monne, Isa, Erik, Lucas, Casper en Yannick. 

 

Schaaktoernooi 6 t/m 8 inschrijvingen 
 
Team Aloysius: Luka, Marieke, Erik en Luna. 
 

Floorball toernooi inschrijvingen 
 
Team 4 A: Daniel, Ruth, Quinn, Lea, Rens, Sien, Lynn en Stach. 
Team 4 B: Charlotte, Jurre, Sam, Sverre, Kars, Mali en Jesse. 
Team 6 A: Cas, Elin, Freya, Sepp, Sven, Jazz en Matthias. 

Team 6 B: Guus, Hugo, Luna, Nina, Tygo, Markus en Mats. 

Team 7: Iris, job, Luuk, Milan, Meike, Steijn en Nout. 
Team 8: Christian, Eric, Casper, Jort, Matthijs, Melle en Monne. 
 

Klopt het? 
 
Veel toernooien zijn afgelast of uitgesteld. Het inschrijven via Parro werkt ook niet helemaal goed aangezien broers 

of zussen automatisch worden ingeschreven wanneer een van de kinderen ingeschreven wordt. Controleer goed of 
uw kind ingeschreven is. Staat zijn of haar naam er nu niet tussen? Graag even een mail sturen naar r.streef@kpoa.nl 
zodat ik weet wie er nog ingedeeld wil worden. Het kan ook zijn dat een inschrijving juist niet klopt, ook dat graag 
even per mail laten weten. De inschrijving voor hele teams is voor de meeste toernooien al een tijd gesloten, dus ik 
kan waarschijnlijk alleen nog teams aanvullen. 
 
Rene 

r.streef@kpoa.nl 
 
 

 
 

OVERIG 

 

 
 

I.v.m. corona hebben Evelien en Ank besloten de trainingen 2 weken op te schuiven. Deze zijn nu als 
volgt: 
 

Trainingen vanaf 21 februari 2022 
8 lessen voor kinderen van 7 tot 10 jaar. 
 
Data: 21 februari en 7, 14, 21 en 28 maart en 4, 11 en 25 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  
 
 
 
 
 

http://www.aloysiusschool.nl/
mailto:r.streef@kpoa.nl
mailto:r.streef@kpoa.nl
mailto:info@X11Kindercoaching.nl
http://www.x11kindercoaching.nl/
mailto:info@spelenzo.nl
http://www.spelenzo.nl/


Aloysiusschool - Dupontplein 14 - 3817 DV Amersfoort – (033) 461 71 91 
www.aloysiusschool.nl 

 
 
 

Zwemmen bij Zwemvereniging Hoogland 
 

Nu de zwembaden weer open zijn, willen we heel graag onze jeugdgroepen weer vullen met enthousiaste nieuwe 
zwemmers. Want zwemmen is leuk, gezellig en gezond!  
Vragen? Neem gerust contact met ons op via bestuur@zvhoogland.nl. 
 
Het bestuur van Zwemvereniging Hoogland 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Gratis e-boek verbonden aan een goed doel 
 
Auteur Marcel Duits heeft het boek Heino de Piraat en de Drie Wijze Wensen geschreven. Het 
boek is gratis te downloaden en gemaakt met goede bedoelingen. Heino support namelijk de 
organisatie ‘Bliss to Shine’. Zij vervullen wensen van kinderen die met kanker te maken 
krijgen. 

 
Alle kosten zijn door de auteur gedragen. Alle opbrengsten gaan naar het goede doel. 
Achterin het boek zit een doneerknop. Doneren is geheel vrijblijvend. 
Het e-boek is te downloaden op heinodepiraat.nl (downloadlink) en leest het beste voor op 
de iPad. 
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