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Wat een mooi paasdiner 
 
Het kon gisteren allemaal weer; Pasen vieren op de manier die de kinderen graag wilden. Zij wilden dit keer liever 

geen ontbijt, maar een diner, omdat ze het kerstdiner zo hadden gemist. Omdat wij het zo leuk vonden, dat dit echt 
vanuit de leerlingen zelf kwam (via de Leerlingenraad), hebben wij hier gehoor aan gegeven. Het bleek een goede 
keuze, want het was erg gezellig en lekker. Ook de ouders konden elkaar weer eens ontmoeten en bijpraten op het 

schoolplein. Wij hoorden terug dat ze dat heel fijn en goed vonden. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Wij hopen dat gezellige activiteiten met leerlingen en leerkrachten en 
ontmoetingen met ouders weer ‘gewoon’ worden en wensen u namens 

het team heel fijne, zonnige en gezellige paasdagen! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Aloweetjes 
14 april 2022  

Agenda 
 

 
• 15 april Goede Vrijdag (alle groepen vrij) 
 
• 18 april 2e Paasdag 
 
• 19 april Studiedag (alle groepen vrij) 

 
• 20 en 21 april Centrale Eindtoets (groep 8) 

 
• 22 april Koningsdagontbijt en Koningsspelen (alle groepen) 

 
• 23 april t/m 8 mei Meivakantie 

 

• 17 mei Ouderpanel 

http://www.aloysiusschool.nl/
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Violist in de klas 
 

Op woensdagochtend was ‘meester’ Henk in groep 1/2 A op 
bezoek. De buurman van maar liefst 90 jaar, die in de straat 
achter onze school woont, werd verrast met een Palmpasen 
stok. Hij was hier zo blij mee dat hij een tegenprestatie 
wilde doen. Omdat hij violist is wilde hij graag liedjes voor 
de kinderen komen spelen. 
 

De kinderen hebben hem enthousiast ontvangen. Ze 
genoten volop en ‘meester’ Henk zelf ook. Hij vond het zo 
leuk dat hij graag nog een keer wil terugkomen. 
 
Nou, dat mag hoor! 
Graag zelfs! 

 

 

! Gevonden voorwerpen 
 
De kliko’s zitten weer behoorlijk vol met kleding, tassen en schoenen, die zijn blijven liggen. 
Op vrijdag 22 april zullen wij de spullen ’s ochtends en ’s middags op de tafels buiten leggen. 

 

 

Tennisballen- en rackets 
 
Heeft u misschien nog tennisballen en/of rackets thuis die u niet meer gebruikt? Op school zijn we er heel blij mee. 
Mocht u deze aan school willen geven, dan kunt u deze meegeven aan uw kind of zelf brengen en afgeven bij Mike, 

onze conciërge. 
Alvast heel veel dank! 
 

 

Koningsspelen 22 april 
 

Vrijdag 22 april a.s. starten wij met de hele school met een gezond 
Koningsontbijt. Er komen tafels met banken op het plein voor een gezamenlijk 
en gezonde start van deze sportieve dag. Gymleerkracht Rene en zijn 
studenten verzorgen het sportieve dagprogramma. We zullen gebruik maken 
van het park, de gymzaal aan de Bisschopsweg en de skatebaan. 
 

Willen jullie donderdag 21 april a.s. de kinderen een bord en bestek voorzien 

van naam meegeven? Ook mogen alle kinderen in het oranje naar school 
komen, in het Aloysiusshirt. 
We hebben er zin in! 

 

 

Verslag MR vergadering 14 maart 
 
Bij deze een update vanuit de MR. Op maandag 14 maart heeft de MR weer vergaderd. Het was een erg prettige 
bijeenkomst en het was fijn om elkaar weer live te zien en te spreken. Belangrijkste onderwerp was de inzet van 
docenten om de klassen draaiende te houden. Door de vele zieken zijn er extra uren gemaakt door het team, omdat 
de invalpool leeg was. Hiermee is voorkomen dat veel klassen naar huis moesten worden gestuurd. De krapte wordt 
steeds groter. Samen met de directie wil de MR nadenken hoe we een aantrekkelijke school blijven om een 

toekomstig lerarentekort te voorkomen. 

 
Andere punten waar over gesproken is: het schoolplan, het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar en de NPO 
gelden en de inzet daarvan. Daarnaast is door de verhuizing van een van de MR leden, Martijn Nobel, een vacature 
ontstaan in de MR. Hiervoor is de ouder van de vorige verkiezingen benaderd. Marianne Szwed neemt graag de plek 
over van Martijn. De zittingsperiode van Floris loopt aan het einde van dit schooljaar ook af. Voor deze ouderlid plek 

zullen we verkiezingen gaan uitschrijven. 
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Oproep nieuw MR-lid 
 

Er komt een plek vrij in de medezeggenschapsraad! Dat betekent dat we op zoek zijn naar een betrokken en positief 
ingestelde ouder die de MR wil versterken. 
 

Iets voor jou? 
Een plek in de MR is een mooie kans voor ouders die willen meedenken, praten en meebeslissen over ontwikkelingen 
en beleid van de Aloysiusschool. We nodigen je van harte uit je kandidaat te stellen. Als je meer wilt weten over wat 

de MR doet, kijk dan op http://www.stam-aloysius.nl/commissies/medezeggenschapsraad-mr/. Natuurlijk kun je ook 
contact opnemen met de huidige ouderleden van de MR via mr.aloysiusschool@gmail.com. 
 
Op dit moment zijn de ouderleden Floris Smeets (vader van Nina uit groep 6, Ameike uit groep 5 en Suze uit groep 
3 B), Marianna Szwed (moeder van Joachim uit groep 1/2 A) en Grietje Doevendans (moeder van Frederique uit 
groep 5 en Carmen uit groep 4 A). Zij vormen samen met juf Wendy, juf Linda en meester Steven de MR. 
Floris stopt aan het einde van dit schooljaar. Voor zijn plek zijn we nu op zoek naar een enthousiaste ouder. 

 

Procedure 
Er is, zoals de reglementen voorschrijven, een onafhankelijke kiescommissie ingesteld, die alles zal regelen met 
betrekking tot de aanmeldingen en verkiezing voor de MR. De kiescommissie bestaat uit Jelger Spijkerboer en Joop 
van Diepen, voorzitter en secretaris van het dagelijks bestuur van oudervereniging de Stam. Als u zich kandidaat wil 

stellen voor de MR, vragen we u een e-mail te sturen naar bestuurstam@gmail.com met als onderwerp ‘kandidaat 
MR’. 
 
De verkiezing van de MR zal dit jaar digitaal plaatsvinden. Hieronder de belangrijkste data op een rij: 
- 14 april: oproep naar ouders om zich kandidaat te stellen (via de Aloweetjes); 

- 6 mei: laatste dag om u per e-mail aan te melden als kandidaat voor de MR; 

- bij meer dan 2 kandidaten: 

• 13 mei: motivatie van kandidaten in de Aloweetjes, ter voorbereiding op verkiezingen; 

• 13 mei – 1 juni: verkiezingen MR; digitaal uitbrengen stemmen door ouders; 

• 10 juni: uitslag verkiezingen in de Aloweetjes; 

• 20 juni (avond): 1e vergadering, kennismaking met MR. 

We hopen dat veel ouders belangstelling hebben voor een plaats in de MR! 
 

Namens oudervereniging De Stam, 
Jelger en Joop 
 

 

Avondvierdaagse 2022 
 
Na alle wandelingen die we de afgelopen 2 jaar hebben gemaakt tijdens de 
lockdowns, zal iedereen goed getraind zijn voor de Avondvierdaagse, want we 

mogen weer!! De Aloysiusschool loopt met de groepen 5 t/m 8 de 10km. 
 
Dit jaar zal de Avondvierdaagse plaatsvinden van maandag 16 t/m donderdag 
19 mei 2022. De inschrijving gaat dit jaar digitaal. De link is open van donderdag 

14 april t/m dinsdag 19 april. De link zal apart via een Parro-bericht worden gestuurd 
naar de groepen 5 t/m 8. 
 
Kosten per kind zijn € 5,50. Dit zal gepast betaald moeten worden. Op 20, 21 en 22 
april 2022 staat er op het schoolplein tussen 8.15 - 08.30 uur een tafel op het plein. Hier kunt u het bedrag in een 
gesloten envelop, voorzien van voornaam, achternaam en klas inleveren. U kunt alleen betalen als u zich heeft 
ingeschreven via de link. 

 
De organisatie van de Avondvierdaagse voor de Aloysiusschool komt ook dit jaar volledig neer op de ouders en de 
activiteitencommissie. Ouders spelen tijdens het lopen, maar ook bij het verzamelen vooraf en bij aankomst terug 

een belangrijke rol. Per dag zijn er per groep 5 ouders nodig. Deze lijsten hangen bij de klassen. Hier kunt u zich 
inschrijven. Via de contactouders in de klassenapps zullen wij de begeleidende ouders op de hoogte houden van de 
laatste ontwikkelingen. Voor de Aloysius-lopers zal er tussendoor ook een rustpunt zijn. Hier kan iets kleins gegeten 

en gedronken worden. Dit wordt door school geregeld. 
 
Zijn er kinderen in de lagere groepen die ook willen meelopen dan kunt u hen zelf opgeven. Dit wordt niet vanuit 
school begeleid. Voor het inschrijven hiervoor kunt u onderstaande link gebruiken Avondvierdaagse organisaties 
(sgwb-a4d.nl) 
 
De activiteitencommissie 

 
 

http://www.aloysiusschool.nl/
http://www.stam-aloysius.nl/commissies/medezeggenschapsraad-mr/
http://www.aloysiusschool.nl/medezeggenschapsraad/mr.aloysiusschool@gmail.com
mailto:bestuurstam@gmail.com
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SCHOOLSPORT 
 

Sportagenda 
 

Sport Datum Plaats 

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

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

Voetbal regionaal Wo. 18 mei Hilversum (aanvullende informatie volgt) 

Korfbal voorronde Ma. 23 mei CKV MIA 

Tennis Zo. 12 juni Tennispark Nieuwlandseweg 

Zwemsportdag Za. 18 juni Amerena 

Basketbal Za. 25 juni Sporthal Zielhorst 

 

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

Team Spelers Begeleider 

Aloysius 3/4  Abe, Cas, Karel, Kiki, Loïs, Noud, Olivia en Ross Thijs Steenkamp 

Aloysius 5/6 Karol, Kacper, Markus, Mats, Guus, Sepp, Ravi, Joshua, Sven A. en Mike Ron Schraven 

Aloysius 7/8 Björn, Kuba, Monne, Sam, Lucas B., Luuk, Christian en Damon Nog onbekend 

 

Voetbal Regionale finale 
 
Tijd : Informatie volgt nog 
Locatie : Informatie volgt nog 
 

Team Spelers 

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

 

Floorball 
 
Tijd : 9.00 – 16.00 uur 
Locatie : Sporthal Bokkeduinen 
 

 
Begeleiders 
 

Voor de sporttoernooien voetbal regionale en floorball 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 
 

 
 
 
 
 
 

Team Spelers Begeleider 

Aloysius 4 A Daniel, Ruth, Quinn, Lea, Rens, Sien, Lynn en Stach Vader van Rens 

Aloysius 4 B Charlotte, Jurre, Sam, Sverre, Kars, Jesse, Vesper en Isabel Onbekend 

Aloysius 6 A Cas, Elin, Freya, Sepp, Sven, Jazz en Matthias Onbekend 

Aloysius 6B Guus, Hugo, Luna, Nina, Markus, Mats en Doutze Onbekend 

Aloysius 7 Iris, Job, Luc, Milan, Meike, Stijn, Nout en Yannick Onbekend 

Aloysius 8 A Christian, Jort, Matthijs, Melle, Joris en Gijs Onbekend 

Aloysius 8 B Monne, Lucas, Maes, Sam, Casper M. en Luuk Onbekend 

http://www.aloysiusschool.nl/
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Gratis proefles Skatedays 
 

 
 

 

Kindervieringen rond Pasen - St. Martinuskerk Hoogland 

 

Palmpasen 
Zondag 10 april is er om 9.00 uur een Palmpasen viering in de St. Martinuskerk. We 
lopen met onze versierde Palmpasen stokken door de kerk en luisteren daarna naar het 
verhaal. Kom je ook? Neem je dan je versierde Palmpasen stok mee? 
 

De liedjes worden gezongen door het Sint Martinus 
Jeugdkoor. Aan het eind van de viering is er koffie en 
limonade achter in de kerk. 
Gezellig als je er bij bent! 
Tot zondag in de St. Martinuskerk! 

 

Eerste Paasdag 
Komen jullie ook naar de St. Martinus kerk op zondag 17 
april? Om 9.00 uur is er een familieviering. 
We gaan luisteren naar het paasverhaal en zingen samen liedjes met het Sint Martinus 
Jeugdkoor. 
 
Na afloop van de viering is er limonade en koffie achterin de kerk en mogen de kinderen 

paaseieren gaan zoeken in de tuin van de pastorie. 
We zien je graag eerste Paasdag! 
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Marathon Amersfoort 
 

Op zondag 12 juni a.s. kun je mee doen aan het hardloop/wandelevent van Amersfoort en omstreken. Misschien ben 
je al hard aan het trainen, of begin je pas met hardlopen. 
 
Op deze dag kunnen kinderen vanaf klein tot groot gratis meedoen aan de Ska mini marathons en Run2Day 
Amersfoort 5K Schoolchallenge tijdens Marathon Amersfoort. Wie wordt de sportiefste basisschool en welke 
middelbare school heeft de meeste snelle lopers? Schrijf je nu in of laat je inschrijven. 
 

 

Mindful parenting training 
 

 

http://www.aloysiusschool.nl/
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