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Een driewerf Alaaf: alle reden voor een feestje! 
 

Carnaval 
Wat was het weer gezellig vandaag op school. Iedereen kwam verkleed 

over de rode loper de school in. ’s Middags hebben we polonaise gelopen 
op het schoolplein en was er tijd voor spelletjes. 
 

Welkom in de school 
Vanaf vandaag zijn verdere versoepelingen ingegaan. Graag komen wij 

dan ook fysiek weer in verbinding met u. U bent ook zonder afspraak van 
harte welkom in de school. In de maand maart zullen de leerkrachten u 
uitnodigen om weer eens een kijkje te nemen in de klas, knutselwerkjes 

te bezichtigen of een project te bewonderen. Het brengen van de 
leerlingen naar school blijft tot aan het hek, zoals we eerder hebben 
afgesproken. 
 

Geen mondkapjes 
Na de vakantie hoeven we in de school geen mondkapjes meer te dragen 
en 1,5 meter afstand te houden. Vooral dat laatste zal even gek zijn. Het 
is bijna een automatisme geworden om niet dicht naast elkaar te gaan 
zitten, maar het feit dat het niet meer hoeft is fijn. 
 

Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie. Geniet van wat je gaat doen. 
Graag tot maandag 7 maart! 
 

 

Testen 
 

Het zelf 2 x per week preventief testen wordt nog steeds geadviseerd en blijven we doen. Vandaag hebben de 
kinderen uit de groepen 5/6 t/m 8 weer testen mee naar huis gekregen. Wij raden aan om zondag 6 maart bij uw 
kind een zelftest af te nemen. U hoeft de uitslag van deze test alleen door te geven als deze positief is. 
 
 
 

 
 
 

 Aloweetjes 
25 februari 2022  

Agenda 
 

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

Na 34 jaar is het nu echt waar: juf Ina gaat met pensioen. We hebben het afscheid in 
gedeeltes gedaan: een heerlijk Surinaams buffet met voorafgaand een wandeltocht met 
het team, afscheid met de klas en ouders in het bos en langs in alle klassen om persoonlijk 
gedag te zeggen. 
 
Als mooi slotstuk mocht Ina gisteren aan het einde van haar laatste werkdag over de rode 
loper de school verlaten. Onder luid applaus van alle leerlingen en collega’s hebben we 

haar uitgezwaaid. 
 
Dankjewel Ina voor alles voor wat je voor de Aloysiusschool hebt betekend. 
We hopen dat je in goede gezondheid gaat genieten van je pensioen. 
 

 

Verslag Ouderpanel 17 februari 
 
Op 17 februari was de tweede bijeenkomst van het ouderpanel in dit schooljaar. Een groep van ouders ging samen 
met Judith en Hélène in gesprek over wat er leeft onder de ouders. We hebben verschillende onderwerpen besproken 
en het was heel goed om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de gang van zaken op school. 
 

Vanuit de ouders was er een pluim voor de leerkrachten en hoe ze in de afgelopen tijd zijn ingevallen voor elkaar. 
We hebben gesproken over zichtbaarheid en hoe de betrokkenheid en verbinding met school vergroot kan worden 
(met extra aandacht voor nieuwe ouders), met name nu de school langzaamaan weer meer open kan. 
We hebben het ook gehad over de visie van de school op het belang van het kind centraal stellen en de brede 
ontwikkeling, waarbij het niet alleen gaat om de cognitieve ontwikkeling maar juist ook naar de sociaal emotionele, 
culturele en creatieve ontwikkeling. 
 

Daarnaast hebben we gesproken over de duur en invulling van de lunchtijd. Het was voor ouders onduidelijk dat de 

lunchtijd lestijd is en dat er hierdoor een educatieve invulling aan de lunch wordt gegeven.  
Onder andere zijn verder besproken het missen van contact-ouders, de gedragscode online werken via teams, 
openingstijd deuren, missen groepspodium, het belang van het in gesprek gaan met leerkrachten als er vragen leven 
bij ouders. 
 

 

Open Dag 
 
Op vrijdag 18 maart a.s. van 9.00-12.00 uur is er een Open Dag op alle basisscholen in Amersfoort, zo ook op 
onze school. Net als de vorige keer worden de leerlingen van groep 8 uitgenodigd om de ouders rond te leiden. De 
rondleidingen worden op 4 verschillende tijden gegeven; 8.30 uur, 9.30 uur, 10.30 uur en 11.30 uur. Op deze 

manier komen niet alle ouders tegelijk. Kent u mensen in uw omgeving die op zoek zijn naar een leuke en goede 
basisschool voor hun kind; aarzel dan niet om hen te wijzen op deze Open Dag. 

 

 

SCHOOLSPORT 
 

Bij de vorige Alloweetjes had ik een opzet gemaakt van de teams voor de aanstaande toernooien. Inmiddels zijn we 
weer twee weken verder en zijn er wat aanpassingen gedaan. 
 

Veldvoetbal teams 
Veldvoetbal 5/6 A: Jim, Tijn, Mats, Elin, Freja, Sepp, Guus en Hugo. 
Veldvoetbal 5/6 B: Jazz, Sven, Steijn, Mila, Cas, Markus, Joshua en Nikodem. 

Veldvoetbal 7: Marieke, Luuk, Stijn, Milan, Nout, Sverre, Yassir, Yelger en Yannick 
Veldvoetbal 8: Pieter, Sam, Matthijs, Maes, Joris, Melle, Gijs, Christian, Monne, Isa, Erik, Lucas, Casper, Yannick en 
Jort. 

 

Schaakteam 
Team Aloysius 6-8: Luka, Marieke, Erik en Luna. 

 

Damtoernooi 
Luna. 
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Floorball teams 
Team Groep 4 A: Daniel, Ruth, Quinn, Lea, Rens, Sien, Lynn en Stach. 

Team Groep 4 B: Charlotte, Jurre, Sam, Sverre, Kars, Vesper, Isabel en Jesse. 
Team Groep 6 A: Cas, Elin, Freya, Sepp, Sven, Jazz en Matthias. 
Team Groep 6 B: Guus, Hugo, Luna, Nina, Markus en Mats. 
Team Groep 7: Iris, Job, Luuk, Milan, Meike, Stijn, Nout en Yannick. 

Team Groep 8 A: Christian, Erik, Jort, Matthijs, Melle, Joris, Casper S. en Gijs. 
Team Groep 8 B: Monne, Lucas, Maes, Sam, Casper M. en Luuk. 
 

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 

Damtoernooi (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 Bokkenduinen 

Korfbal voorronde Ma. 23 mei CKV MIA 

Tennis Zo. 12 juni Tennispark Nieuwlandseweg 

Zwemsportdag Za. 18 juni Amerena 

Basketbal Za. 25 juni Sporthal Zielhorst 

 
 
Vragen of opmerkingen? Graag even een mail sturen naar r.streef@kpoa.nl. 

 
Rene 

 
 

 

 

OVERIG 

 

Over een aantal weken zijn er weer ‘instuiftrainingen’ bij hockeyclub AMHC Amersfoort voor kinderen die het leuk 
vinden om eens kennis te maken met hockey. Voor sticks en bitjes wordt gezorgd. 
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