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De school is weer schoon! 1 april 2022 
 
Schoonmaakbedrijf “Het Gebbetje” heeft de schoolvloeren weer mooi in de wax gezet! Normaal gebeurt dit in de 
zomervakantie, maar Het Gebbetje zag dit jaar geen andere mogelijkheid dan het op de avond vóór 1 april te doen. 
 

Leerlingen kwamen daarom vandaag allemaal op sloffen en/of sokken de 

school binnen. De mooiste pantoffels zijn voorbij gekomen en de vloeren 

zijn daardoor prachtig schoon en glanzend gebleven.  

Bedankt voor jullie medewerking op deze witte, koude maar vooral 

vermakelijke 1 april!        

Groetjes van het Aloysius team!  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Aloweetjes 
1 april 2022  

Agenda 
 

 
• 14 april Paasviering 
 
• 15 april Goede Vrijdag (alle groepen vrij) 
 
• 18 april 2e Paasdag 

 
• 19 april Studiedag (alle groepen vrij) 
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! Marge-dag 8 juli 

Vrijdag 8 juli, de laatste dag voor de zomervakantie, is een margedag. 
Bij deze laten wij u weten dat dit voor alle leerlingen definitief een vrije dag is. 
 

 

Acties Oekraïne 
 
Leerlingen van onze school hebben op eigen initiatief verschillende acties gevoerd om geld op te halen voor de 
vluchtelingen uit de Oekraïne. Zo zijn er in de groepen 7 en 8 onder andere plastic flessen verzameld, armbandjes 

gemaakt, klusjes gedaan en zonnebloemzaden verkocht. Er is tezamen veel geld opgehaald. Mooi om die 
betrokkenheid te zien. Geweldig! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pasen: ‘Nieuw Leven’ 
 
In de week van maandag 4 april staat Trefwoord in het teken van Pasen. Pasen wordt gevierd op de eerste 
zondag na de eerste volle maan in de lente. Het Paasthema dit jaar is ‘Nieuw leven’.  
 

Voor donderdag 10 april maken de kinderen in de groepen een Palmpaasstok. Hierbij wordt aandacht besteed 
aan de betekenis van de symbolen die bij het maken van de stok worden gebruikt. De Palmpaasstokken worden op 
donderdag 10 april naar mensen gebracht, die een opsteker kunnen gebruiken. Zo leren de kinderen om liefde en 
aandacht met anderen te delen. 
 
Op donderdag 14 april vieren we met elkaar Pasen in de klas door middel van een Paasdiner. Vanuit de 

kinderraad kwam naar voren dat de kinderen het Kerstdiner heel erg hebben gemist en dat zij dit graag met Pasen 

zouden willen doen. 
 

Voor de leerlingen een Paasdiner in de klas van 17.00 – 18.00 uur 
• Leerlingen zijn vanaf 16.50 uur welkom in hun klas en hebben dan met elkaar een Paasdiner. Alle 

leerlingen zorgen voor wat te eten (richtlijn: ca. 10 à 15 hapjes per kind). 

• Intekenen voor wat je meeneemt voor het paasdiner kan vanaf maandag 4 april op 

de lijsten, die bij de klas hangen. Voor drinken wordt gezorgd. 

• Neem op woensdag 13 april een bord, beker en bestek mee, voorzien van naam en 

in een tasje, ook voorzien van naam. 

• Kinderen mogen hun mooiste kleren aan en maken er een heerlijke avond van met 

hun klasgenootjes en hun juf/meester. 

Voor de ouders een Paas samenzijn op het plein van 17.00 – 18.00 uur 

• Tijdens het paasdiner is er voor de ouders een paas samenzijn op het schoolplein. Met Alowietjes 

(muntjes), die te koop zijn op het plein, kun je een drankje betalen. 

• Om 18.00 uur komen de leerlingen naar buiten om met hun ouder(s) naar huis te gaan. Zorg ervoor dat je 

goed zichtbaar bent voor je kind. 

Wij wensen iedereen alvast fijne Paasdagen toe! 
 
De Paascommissie 
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Fietsjes en stepjes meenemen 
 

Omdat er na schooltijd op het schoolplein nog wel eens ongenode gasten zijn raden wij u aan om stepjes en fietsen 
zoveel mogelijk mee naar huis te nemen. Dit voorkomt mogelijke schade en/of diefstal. 
 
 

 
 

SCHOOLSPORT 
 

Sportagenda 
 

Sport Datum Plaats 

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

Voetbal stadsfinale Vr. 8 april VV Hoogland 

Rugby (3 t/m 8) Do. 14 april RC Eemland, Barchman Wuytierslaan 95 

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 

 

Damtoernooi 
 
Speler : Luna Karssen 

Tijd : 10.00 – 14.00 uur 
Locatie : OBS de Vlinderslag 
 

Voetbal stadsfinale 
 
Tijd : 15.00 – 18.00 uur 
Locatie : VV Hoogland 
 

Team Spelers 

Aloysius 5/6 A Jim, Tijn, Elin, Freja, Sepp, Guus, Hugo en Sammy 

Aloysius 5/6 B Jazz, Sven A., Steijn, Mila, Cas, Markus, Joshua, Matthias en Nikodem 

Aloysius 8 Pieter, Sam, Matthijs, Maes, Joris, Melle, Gijs, Christian, Monne, Isa, 

Biba, Erik, Lucas B., Casper M., Yannick, Jort en Casper S. 

 

Tagrugby 
 
Tijd : 15.30 – 19.00 uur 
Locatie : RC Eemland, Barchman Wuytierslaan 95 
 

Team Spelers 

Aloysius 3/4  Abe, Cas, Karel, Kiki, Loïs, Noud, Olivia en Sterre 

Aloysius 5/6 Carl, Kacper, Luna, Markus, Mats, Guus, Jazz, Sepp, Ravi, Joshua, Sven 
A. en Mike 

Aloysius 7/8 Björn, Kuba, Monne, Sam, Lucas B., Luuk, Casper S., Matthijs, Joris en 

Christian 

 

Begeleiders 
 
Voor de sporttoernooien voetbal en tagrugby zoek ik nog ouders die een team kunnen coachen/begeleiden tijdens 
het toernooi. Mocht u zich daarvoor willen aanmelden dan kunt u mailen naar r.streef@kpoa.nl. Ook voor andere 
vragen kunt u altijd mailen. 
 

Rene 
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OVERIG 

 

Familieviering in de Sint Ansfriduskerk 
 
Op Palmzondag 10 april is er om 11.00 uur een familieviering met medewerking van koor Mixed Generations. Maken 

jullie thuis of op school een Palmpaasstok? Neem die dan mee naar de kerk! De viering start namelijk met een 
feestelijke intocht van de kinderen met hun Palmpaasstokken. De kinderen die mee willen lopen met hun 
Palmpaasstok, worden om 10.55 uur verwacht in de hal van het parochiezaaltje. 
 
Willen jullie een keer met Palmpasen meezingen met koor Mixed Generations? Mail dan a.u.b. naar 
mgansfridus@outlook.com zodat jullie vlak van te voren mee kunnen repeteren. 

 
Hoe maak je nou zo’n Palmpasen stok? Van hout maak je een kruis, want dat herinnert aan 
Jezus. Dat kruis kunnen jullie thuis of op school versieren met crêpepapier en takken; want 
het moet ook een feestelijke stok worden. Vaak staat er een broodhaantje boven op de stok. 

Tijdens de familieviering hoor je waarom we dat doen. Tenslotte mag je ook lekkere dingen 
aan de stok hangen, want je maakt die stok namelijk niet alleen voor jezelf. Je kunt hem ook 
weggeven aan iemand die je blij wilt maken. Meer informatie over de stokken kunnen jullie 

vinden via Kinderwoorddienst - Palmpasenstok. 
Graag tot ziens op 10 april in de St. Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan. 
 

 

Fluitend leren 
 

Sinds 23 maart jl. kunnen de leukste basisschool oefenboeken worden besteld met 10% lentekorting. Deze 
oefenboeken voor thuis kunnen zorgen voor meer zelfvertrouwen in de klas. Zo’n 20 leerkrachten hebben hier aan 
gewerkt. 
 

Voor meer info kijk even op 👉 www.fluitendleren.nl 👈  

 

 

Skateles in Amersfoort 
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