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Nieuwe website online 
 

Vorige week is onze nieuwe website online gezet. In gesprekken voorafgaand hieraan zijn ook 2 ouders 

betrokken geweest, die hebben meegekeken en ons tips hebben gegeven. Dat was fijn en veel dank 

aan hen. 

 

Het online zetten van de nieuwe site hadden we met wat meer opsmuk willen doen, maar gezien de 

huidige tijd is dat onmogelijk. Op de website staan foto’s met leerlingen van onze school waarvoor 

ouders toestemming hebben gegeven. Sommige teksten moeten nog worden aangepast (o.a. 

missie/visie en MR). Hier wordt aan gewerkt. Overigens zal de website door de tijd heen steeds worden 

aangepast/verbeterd. 

 

 

Buitenlesdag 
 
Afgelopen dinsdag was de Nationale Buitenlesdag. Iedere klas mocht daar op een eigen 
manier invulling aan geven. Waarschijnlijk heeft u via de Parro app al foto’s ontvangen. 
 
Voor veel kinderen was het extra leuk om te horen dat de buitenlesdag in het Jeugdjournaal 
besproken werd: daar hebben wij ook aan mee gedaan! 
 

Buiten les krijgen maakt dat leerlingen actief met de lesstof bezig zijn, iets wat we al vaker 
in verschillende groepen doen. 

 

 

Kuilen in de zandbak 
 

Het blijkt dat er na schooltijd en in het weekend enorme kuilen worden gegraven in onze zandbak. 

Graag geven wij mee dat het niet de bedoeling is dat er gaten worden gegraven van 1 meter diep, 

omdat de randen van de zandbak dan instorten en het onveilig is voor de kinderen. Wij verzoeken u 

hierop te letten als uw kinderen na school of in het weekend op het schoolplein in de zandbak spelen. 
 

 

Noodpakketten 
In de laatste week voor de vakantie op woensdag 28 april krijgen de leerlingen nieuwe noodpakketten voor de 
periode na de meivakantie. Deze kunnen thuis worden gebruikt voor de eerste dag als een groep in quarantaine gaat 
of voor een eerste dag dat er geen vervanging mogelijk is. Deze zijn niet om in te zetten als een leerling verkouden 
of ziek thuis is. 
 
 

 
 
 
 

 Aloweetjes 
16 april 2021  

Agenda 
 
• 20 t/m 22 april Centrale eindtoets 
 
• 23 april Koningsspelen 
 
• 27 april Koningsdag (alle groepen vrij) 
 

• 3 t/m 14 mei Meivakantie 
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Gevonden voorwerpen 
 

Op vrijdag 23 april en op maandag 26 april zullen wij de gevonden voorwerpen op tafels op het schoolplein neer 
leggen. Als u iets mist of kwijt bent kom dan even kijken. Alles wat voor de meivakantie niet is opgehaald zal naar 
het goede doel gaan. 
 

 

Koningsspelen vrijdag 23 april 
 

Vrijdag 23 april is het weer zo ver, de Koningsspelen! We gaan er binnen de 
mogelijkheden hoe dan ook voor de kinderen een sportief feest van maken. 
Iedere groep krijgt buiten meerdere sportactiviteiten aangeboden met de eigen groep. 
In de groep worden er ook activiteiten georganiseerd rondom het thema 
Koningsspelen. 
Het lied van de Koningsspelen is dit jaar ‘Zij aan zij’ van Kinderen voor Kinderen, leuk 

om alvast thuis te oefenen. 
Wij zouden het leuk vinden als alle kinderen in het oranje gekleed naar school 
komen. 
 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een tien uurtje bij zich heeft en een lunch + beker om te vullen met water? 
 

 

Leerlingen van groep 7 en 8 doen vrijdag 28 mei 
Praktisch verkeersexamen! 
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Met dank aan 12 vrijwillige ouders kan ook dit jaar het verkeersexamen weer doorgaan. Op vrijdag 28 mei rond 9.30 
uur gaat de eerste leerling van start. Zodra voor alle leerlingen bekend is of ze zijn geslaagd, worden de d iploma’s 

uitgereikt. Helaas kunnen hier vanwege de corona maatregelen geen ouders bij aanwezig zijn. Er wordt van iedere 
leerling die zijn diploma krijgt, een foto gemaakt (tenzij u aan het begin van het schooljaar hebt aangegeven dit niet 
te willen). 
 

 

Van wie is deze fiets? 
 
Onderstaande fiets staat al ruim een week in onze fietsenstalling. Mist iemand deze? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

SPORT 
 

Schoolsport toernooien 
 
Helaas heeft Schoolsport Amersfoort laten weten dat het rugbytoernooi op 16 april niet door kan gaan. Net als veel 
andere sporttoernooien kan rugby niet doorgaan vanwege de huidige corona maatregelen. 
Vooralsnog gaan het korfbal-, basketbal- en tennistoernooi nog wel door. Voor het korfbaltoernooi kan er nog worden 
ingeschreven via Parro. Binnenkort zal ik ook de inschrijving voor het basketbal- en tennistoernooi openen. 

Hopelijk gaan deze toernooien wel door en kunnen wij met een of meerdere teams van de Aloysiusschool de strijd 
aangaan met andere scholen. 
 
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 Uiterste inschrijfdatum 

 Sporthal Zielhorst 23 april 2021 
Vrijdag 25 juni Tennistoernooi groep 3 t/m 8 Uiterste inschrijfdatum 
 Tennisvereniging Nieuwland 23 april 2021 
 
Sportieve groet, 

Rene, vakleerkracht gym 
rstreef@sro.nl 
 

 

Kies je Sport 
 

Vandaag heeft uw kind het boekje “Kies je Sport” meegekregen naar huis. Voor alle zekerheid verwijzen wij u ook 
naar de website https://www.schoolsportamersfoort.nl/kiesjesport. 

 
Proberen en kennismaken met verschillende sporten en je talent(en) ontdekken en ontwikkelen. Dat is waar Kies je 
Sport voor staat. Ook deze zomer heeft team Kies je Sport samen met Amersfoortse sportverenigingen en 
sportaanbieders weer een aanbod kennismakingsactiviteiten samengesteld. 

Met Kies je Sport moet niks, maar mag je alles proberen. Door deelname maak je niet alleen kennis met de sport, 
maar ook met de club, zonder dat je direct lid hoeft te worden. Bevalt het je goed en heb je een sport gevonden die 
bij je past en waar je blij van wordt, dán kun je natuurlijk lid worden. Uiteraard is er ook weer een uitgebreid aanbod 
aangepast sporten opgenomen. 
 
Kies, samen met je ouder(s) of verzorger(s), een activiteit waarvan jij een kennismakingstraining wil volgen. Kun je 
niet kiezen? Neem dan deel aan meerdere activiteiten! 
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OVERIG 
 

Nieuwe manier van testen bij kinderen 
 
Onderstaande informatie ontvingen wij van de GGD en delen wij graag met u. 

Vanaf 4 april werken alle GGD's landelijk met een ondiepe neusafname bij kinderen tot en met 12 jaar. Deze afname 
gebeurt met hetzelfde 'wattenstaafje', maar gaat minder ver de neus in. Deze manier van afnemen wordt toegepast 
op elke testlocatie, en wordt door kinderen als minder vervelend ervaren. 
 
Het volgende filmpje laat goed zien hoe testen bij kinderen gaat: 
 

Het testen van jonge kinderen: hoe gaat dat in zijn werk? (ondertiteld) - YouTube 

 
Testen is niet verplicht. Ouders/verzorgers met vragen over de test kunnen bellen naar GGDrU: 030 - 6305400. 
 

 

Een verkeersveilige schoolomgeving: hoe draag jij bij? 
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Stichting Leren voor de Toekomst 
 

Wij van St. Leren voor de Toekomst bieden betaalbare bijlessen en huiswerkbegeleiding voor zowel basisscholieren 
en middelbare scholieren. Per 9 mei gaan we uitbreiden naar de locatie Amersfoort in samenwerking met de 
bibliotheek op het Eemplein. 
 
Wat ons uniek maakt is dat wij een stichting zijn die tegen kansenongelijkheid strijdt. Dit doen wij door 
laagdrempelige bijlessen en huiswerkbegeleiding te bieden voor slechts 40 Euro per maand voor twee uur begeleiding 
per week. Het is speciaal opgezet voor leerlingen die het elders bij duurdere commerciële partijen niet kunnen 

betalen. 
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