Aloweetjes
19 maart 2021

Agenda
•

23 maart

Rapport mee (groepen 3 t/m 8)

•

25 maart

Voortgangsgesprekken via Teams

•

30 maart

Voortgangsgesprekken via Teams

•

1 april

Paasviering

•

2 april

Goede Vrijdag (alle groepen vrij)

•

5 april

Tweede Paasdag (alle groepen vrij)

•

6 april

Studiedag (alle groepen vrij)

We gaan groeien
Volgend jaar starten we met 14 groepen. Dat is een groep meer dan voorgaande jaren. De afgelopen twee jaar zijn
er meer leerlingen aangenomen. We willen zoveel mogelijk kinderen (zij-instromers en leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften) in de wijk een kans geven om in de wijk onderwijs te krijgen.
De MR heeft twee jaar geleden al ingestemd met het plan voor groei t/m 16 groepen. Daar zullen we in 2025-2026
aan toe zijn. De opbouw wordt: vier groepen 1/2 net als nu en de groepen 3 t/m 8 zullen uit elk twee parallelgroepen
bestaan. De uitdaging is om te bekijken en te overleggen welke kansen we zien met betrekking tot het gebruik van
de ruimten binnen het huidige gebouw. Daarnaast willen we dat de leerlingen van nu en de toekomst het onderwijs
krijgen dat hen in staat stelt om zich in een uitdagende leeromgeving te ontwikkelen.
Een mooie opdracht waar we jullie graag in meenemen. Wordt vervolgd...

Verslag MR vergadering 8 maart
Tijdens de MR vergadering op 8 maart is vooral gesproken over het plan om te groeien naar 16 groepen. Er is al
jaren een wachtlijst voor nieuwe leerlingen en we gunnen ieder kind uit de wijk een plekje op onze school. Twee jaar
geleden is door de MR al ingestemd met deze groei, mits er geen groepen naar een andere locatie hoeven en er in
het pand ruimte blijft voor bewegingsonderwijs voor de kleuters. Inmiddels is het plan concreet gemaakt en
afgestemd met de leerkrachten. We zien grote voordelen voor de kinderen en leerkrachten als de combinatiegroepen
op deze manier verdwijnen. De directie gaat met de afdeling huisvesting bekijken hoe we richting schooljaar 20252026 het gebouw klaar kunnen maken voor deze groei.
Joop (vader van Sep groep 8 en Liz groep 6) zal aan het einde van dit schooljaar de MR verlaten. Zou jij het leuk
vinden om zijn plaats in te nemen? In april/mei komt de oproep en procedure voor een nieuw MR lid in de Aloweetjes.

Pasen
Over een aantal weken staat het paasfeest op de agenda. Gelukkig kunnen we dit
feest dit jaar wel samen op school vieren. Vanwege de coronamaatregelen zal de
traditionele paasviering natuurlijk op een ander manier worden ingevuld. Het feest
zal gezellig met en in de eigen klas worden gevierd. In de klas worden eieren
gezocht (niet gezamenlijk op het schoolplein) en iedereen zal dit jaar zelf een
lekker ontbijt meenemen (dus je hoeft het niet te verzorgen voor een andere
leerling).
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Op school vullen de leerlingen een lijstje in waarop zij aangeven wat ze lekker zouden vinden bij hun ontbijt. Dit
lijstje nemen ze mee naar huis. Thuis versieren ze voor zichzelf een mandje/bord/doos. Deze dient u te vullen met
een ontbijt, dat uw kind dan donderdagochtend 1 april mee naar school kan nemen.
Het ontbijtje bestaat uit:
• 2 broodjes/croissantjes met beleg
• een pakje drinken (zonder prik)
• een stuk fruit
• iets lekkers (uiteraard passend bij een Paasontbijt)
Om de boodschap van Pasen uit te dragen vinden wij het een leuk idee om de kinderen die dag een accent in de
kleur wit te laten dragen. Wit is de kleur van het licht en het feest. Denk hierbij aan een witte bloes, een witte bloem
in het haar, witte gympies of witte sokken.
Samen gaan we er een mooi feest van maken!

Wat vieren we nu eigenlijk met Pasen?
De vastentijd is de tijd van as-woensdag (na carnaval) tot Pasen. Deze vastentijd duurt 46 dagen, er zijn 6 zondagen
waarop je niet mag vasten en daarom wordt het ook wel de 40 dagen tijd genoemd. Een tijd van bezinning en terug
naar wat werkelijk belangrijk is. Geen overbodige luxe maar jouw overvloed schenken aan mensen die het meer
nodig hebben dan jij. Denk bijvoorbeeld aan de voedselbank/het Rode Kruis/stichting vluchteling etc.
In de vastentijd is de kleur paars, de zonden hebben niet meer het laatste woord. We bereiden ons voor op het
paasfeest.
Op Witte Donderdag zat Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden aan
tafel: het Laatste Avondmaal. Judas verraadt Jezus die gevangen wordt
genomen. Het is gebruikelijk in katholieke kerken om op Witte Donderdag
kruisbeelden met een wit kleed af te dekken. Wit staat voor onder meer
vreugdevol en heilig.
Op Goede Vrijdag is Jezus gestorven aan het kruis. Met Pasen vieren wij
dat Jezus weer is opgestaan.
Met Hemelvaart is Jezus naar zijn vader in de hemel gegaan en met
Pinksteren krijgen de volgelingen van Jezus "de geest". Zij volgen Jezus
zijn voorbeeld en gaan mensen helpen zoals ook Jezus had gedaan.
Aswoensdag en vasten - YouTube
Pasen met de Zandtovenaar: Witte Donderdag - Het laatste avondmaal - YouTube

Corona update
Afgelopen week hebben we te maken gehad met besmettingen van leerlingen. Zoals u gemerkt heeft, heeft dit
consequenties voor de hele groep en de leerkrachten. Het vraagt van u, de kinderen en van ons veel flexibiliteit en
logistiek. Daarin kijken we per situatie wat haalbaar is.
Omdat we kampen met een tekort aan vervangers moeten we met het team ook steeds opnieuw kijken wie er
mogelijk iets kan betekenen. Door het werken in cohorten en de klas te zien als een bubbel, zijn we ook beperkt in
het wisselen van leerkrachten binnen verschillende groepen. We kunnen alleen wisselen als de leerkrachten 1,5
meter afstand kunnen houden tot de leerlingen. Dit lukt met name niet bij de jongste leerlingen. Wij merken en
beseffen dat deze situatie het nodige kunst- en vliegwerk van ons allen vraagt en willen u en het team wederom
bedanken voor de inzet.
Om ervoor te blijven zorgen dat we snel kunnen acteren in het geval van een besmetting die consequenties kan
hebben voor een groep, is het van belang dat u ons dírect op de hoogte stelt. Gebleken is dat u dit doordeweeks
aan de leerkrachten doorgeeft via Parro en ons belt via de telefoon. Dat is prima. Mocht een positieve testuitslag
pas ’s avonds of in het weekend bekend zijn, dan is het ook belangrijk om ons daarvan op de hoogte te brengen.
Naast een bericht naar de leerkracht via de Parro app verzoeken wij u om ook een mail te sturen naar ons algemene
mailadres: aloysiusschool@kpoa.nl. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat we snel kunnen handelen.
Zie ook onderstaande informatie.
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ABC Leusderkwartier
Vanaf januari neemt de Aloysiusschool actief deel aan het ABC Leusderkwartier. ABC Leusderkwartier verbindt
organisaties in de wijk, zodat alle kinderen een goede start krijgen en gezond opgroeien. Ze ondersteunen ouders
bij de opvoeding. Onder andere door het organiseren van activiteiten voor ouders en kinderen.
ABC Leusderkwartier is nu twee jaar actief. Tot op heden deed alleen De Bilalschool mee binnen het ABC. Samen
met de Bilalschool gaan we nu ook proberen om de Vondelschool en de PWA bij deze samenwerking te betrekken.
Opsommend zijn er voor ABC Leusderkwartier in 2021 de volgende speerpunten:
1. Kinderen en/of ouders met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar in de wijk.
2. Kinderen doen mee in de wijk: ABC Leusderkwartier biedt democratisch burgerschap.
3. Kinderen ontdekken hun talent in de wijk.
4. Versterking van de samenwerkingsrelaties rondom kwetsbare kinderen.
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Omdat we een echte wijkschool zijn, past dit ook goed bij onze school. Er is een heel jaarprogramma samengesteld
voor de wijk.
We hebben van de coördinator gehoord dat leerlingen van onze school daar nu ook actief aan de activiteiten
deelnemen. Ook zijn er ouders van onze school betrokken bij het organiseren van activiteiten. Kortom, het bruist in
de wijk! Mooi om deze samenwerking te kunnen versterken en de verbinding aan te gaan met de wijk!

SPORT
Vanwege de huidige maatregelen heeft de organisatie van schoolsport Amersfoort helaas een aantal toernooien
afgelast.
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

Maandag 24 mei

Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8
Korfbalvereniging MIA

Woensdag 26 mei

Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8
Korfbalvereniging Soesterkwartier

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

OVERIG
BuurtSpeelCoach trajecten voor leerlingen van groep 6, 7 en 8
Elke dinsdag van 14.30-15.30 uur komt er in het Leusderkwartier een speelclub door de kinderen zelf georganiseerd.
Echter, doordat we dit keer geen reclame in de klassen hebben kunnen maken, hebben we hier nog niet voldoende
aanmeldingen voor.
Daarom ga ik zelf alvast beginnen. Elke dinsdag sta ik om 14.30 uur bij het Van Stolbergpark.
Jullie zijn van harte welkom!
Thjum, werkzaam bij Sportivate en stichting Buurtspeelcoach
Tel. 06-57997972
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Instuif momenten Amersfoortse hockeyclub AMHC
De Amersfoortse hockeyclub AMHC organiseert binnenkort een aantal INSTUIF-momenten voor kinderen die wel
eens willen proberen wat het betekent om te hockeyen. Voor sticks en bitjes wordt gezorgd, dus meedoen is
makkelijk!

Webinar samen lezen
Aanstaande woensdag 24 maart van 19.30 – 21.00 uur is er een gratis webinar voor ouders van groep 3 leerlingen
met praktische tips over samen lezen, oefenen met lezen, en vooral: hoe zorg je ervoor dat kinderen lezen leuk
(blijven) vinden?
Als u interesse heeft kunt u zich aanmelden via:
https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/agenda/Webinar-lerenlezengroep3.html
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