Aloweetjes
12 februari 2021

Agenda
•

22 t/m 26 februari

Voorjaarsvakantie (alle groepen vrij, dus ook geen noodopvang)

Een goede start
De afgelopen week heeft vooral in het teken gestaan van wederom aanpassingen om veilig en goed op school te
kunnen werken. Geweldig om te zien hoe de leerlingen de aanpassingen weer als "gewoon" gaan ervaren en vooral
blij zijn dat ze met hun leeftijdsgenoten en de leerkracht samen zijn. Het team werkt hard en stelt zich erg flexibel
op om steeds goed onderwijs te kunnen blijven geven.
De komende weken zullen de halfjaarlijkse Cito toetsen worden afgenomen. Niet om te kijken wat de achterstanden
zijn, maar vooral om te kijken naar de nieuwe beginsituatie. Als we praten over een nieuwe beginsituatie geven we
de kinderen perspectief. We zullen ze de dingen leren, die ze nog niet hebben geleerd, maar vooral de nadruk leggen
op een heleboel dingen die ze juist wel hebben geleerd (geduld, zelfstandigheid, omgaan met teleurstellingen,
flexibiliteit etc.). Kortom, we zijn trots op onze leerlingen!

Dikke Duim voor alle teamleden van de Aloysiusschool
De voorbije weken waren op zijn minst hectisch te noemen. Afstandsonderwijs, noodopvang, online onderwijs,
thuissituatie combineren met werk, zorgen om je gezondheid en die van je dierbaren. Het onderwijs weer aanpassen,
klas opnieuw inrichten, werkzaamheden aanpassen, hygiëne maatregelen in acht nemen en weer doorgaan. Vandaag
stond het team weer in carnavalskleding les te geven en is 's middags samen met de leerlingen feest gevierd.

Daarom een Dikke Duim voor alle inspanningen, flexibiliteit, doorzettingsvermogen,
verbondenheid en betrokkenheid.
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Carnaval
Afgelopen week was het al moeilijk om de leerlingen te herkennen; vandaag was dit echt onmogelijk. Er was
geschminkt, geknutseld en ze waren verkleed om vandaag even lekker gek te doen of gewoon jezelf te blijven.
Hoewel we vandaag in gepaste vorm invulling gaven aan Carnaval zat de stemming er goed in en is er in de eigen
groep op school of online samen feest gevierd.
Super veel dank aan de ouders van de Activiteitencommissie voor de voorbereidingen en de lekkere traktatie voor
de leerlingen. En wat een leuke attentie hebben zij voor al het personeel geregeld. Dank daarvoor. Wij waren echt
verrast.

Waarom vieren we eigenlijk carnaval?
Carnaval stamt af van heel vroeger en is eigenlijk van oorsprong een lichtfeest dat mensen vierden om de donkere
dagen weg te jagen. Tijdens de opkomst van het katholicisme is dit feest omarmd en de kerk binnengehaald. Nu is
het nog even lekker gek doen en genieten voordat er gevast moet worden. De laatste dag van carnaval is aswoensdag. Dan worden de paastakjes verbrand en kan je een kruisje krijgen van as als boetedoening (je zonden
laten vergeven).
Het woord carnaval komt waarschijnlijk van carne vale (vaarwel vlees) omdat er vroeger tijdens de vastentijd geen
vlees werd gegeten.

Juf Annie met pensioen
Na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs was afgelopen
dinsdag de officiële laatste werkdag van Annie. In de klas heeft ze samen met groep
1/2 B een afscheidsfeestje gevierd. Het afscheidsfeestje met het team stellen we
nog even uit.
Gelukkig blijft Annie nog tot de zomervakantie invallen in groep 3; we kunnen dus
nog even genieten van deze fantastische juf.
Bedankt Annie voor alles wat je voor de school en voor de leerlingen hebt betekend!
Nu heerlijk genieten van je pensioen!

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat
onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit
behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben
we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk,
omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Welbevinden’ en ‘Bewegen en sport’.
De Aloysiusschool mag zich gedurende drie jaar officieel een Gezonde School noemen.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties.
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
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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
Rugby Club Eemland

Uiterste inschrijfdatum
5 maart 2021

Maandag 24 mei

Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8
Korfbalvereniging MIA

Uiterste inschrijfdatum
5 maart 2021

Woensdag 26 mei

Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8
Korfbalvereniging Soesterkwartier

Uiterste inschrijfdatum
5 maart 2021

Zaterdag 5 juni

Basketbaltoernooi groep 5 t/m 8
Sporthal Zielhorst

Uiterste inschrijfdatum
23 april 2021

Vrijdag 25 juni

Tennistoernooi groep 3 t/m 8
Tennisvereniging Nieuwland

Uiterste inschrijfdatum
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
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OVERIG

Verrassingtasjes voor de leerlingen van groep 3

WijkNME ‘het Beekdal’
Fijn dat de kinderen weer naar school kunnen, maar helaas duurt het nog even voor wij, voor
volwassenen en kinderen, weer activiteiten kunnen organiseren.
Hierbij nog een paar leuke dingen om zelf, naast het sleetje rijden, bij Elisabeth Groen te komen
doen.
Deze keer een foto-challenge voor volwassenen (maar ook leuk voor oudere kinderen), speurtocht
voor peuters en kleuters, diersporen herkennen en ijsbellen maken.
Kijk voor de beschrijving op:
https://www.elisabethgroen.nl/leuke-buitenactiviteiten-om-zelf-te-doen/
Susan Katsman
WijkNME ´het Beekdal´
06 19682770
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