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Gevonden voorwerpen 
 
De kliko’s zitten weer behoorlijk vol met kleding, tassen en schoenen, die zijn blijven liggen. 
Op maandag 23 en dinsdag 24 mei zullen wij de spullen ’s ochtends en ’s middags op de tafels buiten leggen. 
 

 

Schoolopbrengsten taal en rekenen groep 3 t/m 7 
 
Afgelopen studiedag hebben we met het team gekeken naar onze opbrengsten. We vinden het belangrijk dat onze 

leerlingen de basis goed leren. We hebben daarom hoge ambities voor taal en rekenen op schoolniveau. 
De laatste twee jaar is ons onderwijs sterk beïnvloed door corona. Hoe staan onze schoolopbrengsten er nu voor?  
 

Ons technisch leesniveau is een goede basis voor begrijpend lezen. Dit komt niet alleen door de technische 
leesinstructie. Als school organiseren we ook lees-bevorderende activiteiten, zoals het lezen van boeken uit de 
schoolbibliotheek, de boekendoos, etc. Ook het niveau van de woordenschat is goed en vormt daarmee een goede 
basis voor begrijpend lezen. 
 
Tijdens corona lag onze focus sterk op begrijpend lezen en rekenen. Met begrijpend lezen hebben we verschillende 

proeftuintjes gedaan om aan te sluiten bij recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Dit is terug te zien in 
ons hoge gemiddelde en er is ruimte om leerlingen nog meer uit te dagen met teksten op een hoog niveau.  
De resultaten van rekenen zijn iets gezakt, maar nog steeds hoog. Ook hier is ruimte om leerlingen veel uitdaging 
te bieden en de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte biedt dit ruimschoots aan. 
Tijdens corona lag onze focus minder op spelling. De opbrengsten zijn gedaald en we verwachten dat deze weer 

zullen stijgen als we meer aandacht aan het spellingsonderwijs geven.  
 

Bij alle groepen zien we verschillen. In groep 3 staat het aanvankelijk lezen en rekenen centraal, waarbij de nadruk 
sterk ligt op automatisering. Midden groep 4 wordt het voortgezet lezen en rekenen belangrijker, waarbij inzicht een 
grotere rol speelt. De start van het lezen kwam dit schooljaar trager op gang dan andere jaren. Daarentegen ging 
de start van het aanvankelijk rekenen goed, maar was de overstap naar voortgezet rekenen lastiger.  
 
De NPO-middelen (extra gelden van het ministerie) zetten we nu o.a. in op extra ondersteuning voor kinderen die 
taal en rekenen nog lastig vinden. Zij krijgen extra instructie en worden bij oefeningen in kleine groepjes geholpen. 

Deze extra instructie of hulp is het afgelopen jaar niet altijd doorgegaan. Bij ziekte hebben we de leerkrachten met 
ondersteunende taken voor de klas gezet, zodat we de groepen zoveel mogelijk konden bemannen. 
 

 Aloweetjes 
20 mei 2022  

Agenda 
 

• 26 en 27 mei Hemelvaart (alle groepen vrij) 
 

• 1 juni Midzomerfeest 
 

• 6 juni 2e Pinksterdag (alle groepen vrij) 
 

• 15 juni Rapport 2 mee 
 

• 16 juni Rapportgesprekken 
 

• 21 juni Rapportgesprekken 
 

• 24 juni Studiedag (alle groepen vrij) 

 
• 27 en 28 juni Musicalavond groep 8 

 
• 29 juni Wisselochtend nieuwe groepen 2022-2023 

 
• 4 t/m 6 juli Kamp groep 8 

 

• 8 juli Vrijdag voor de zomervakantie (alle groepen vrij) 

 
• 9 juli t/m 21 augustus Zomervakantie 

http://www.aloysiusschool.nl/


Aloysiusschool - Dupontplein 14 - 3817 DV Amersfoort – (033) 461 71 91 
www.aloysiusschool.nl 

 
 
 

Uitdagend onderwijs 
 

Minecraft: Jouw Stijl bouwwedstrijd van het Medialab van Bibliotheek Eemland 
 
Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 heerlijk gewerkt met de ontwerpen die ze vorige week op 
papier hebben gemaakt. Prachtige resultaten en enthousiaste kinderen! 

 

 

Inzet NPO-middelen volgend schooljaar 
 
Het afgelopen jaar hebben we gezien dat we door de inzet van de ondersteuning tegemoet konden komen aan de 
onderwijsbehoefte van een deel van de leerlingen. Omdat we in de toekomst langzaam groeien naar 16 groepen (in 
2023-2024), zetten we volgend schooljaar NPO-middelen in om al een extra groep te formeren, zodat we in de 
groepen 3 t/m 8 geen combinatiegroep meer hebben en hierdoor kleinere groepen kunnen realiseren. Zo profiteren 
alle leerlingen van de inzet van middelen. 
NPO-middelen zijn van tijdelijke aard, dus we blijven kritisch kijken of dit financieel haalbaar blijft. Dit is afhankelijk 

van het leerlingenaantal. 
 

We hebben volgend jaar 15 groepen: 
Groep 1-2 A Groep 5 A 
Groep 1-2 B Groep 5 B 
Groep 1-2 C Groep 6 A 

Groep 1-2 D Groep 6 B 
Groep 3 A Groep 7 A 
Groep 3 B Groep 7 B 
Groep 4 A Groep 8 
Groep 4 B 
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Volgend schooljaar blijven de meeste leerlingen in hun eigen groep en schuiven ze samen door. Alleen de leerlingen 
die naar groep 3 gaan en de combinatiegroep 5/6 worden opnieuw ingedeeld. 

 
De groepsindeling met de leerlingen volgt later. Deze komt samen met de brief over de schoolorganisatie. 
 

 

Werven van nieuw personeel 
 
Het formeren van een extra groep betekent ook dat we extra personeel nodig hebben. Op dit moment voeren we 
gesprekken met sollicitanten. We hebben goede hoop dat we de vacature kunnen gaan invullen. 
 

 

Monitor sociale veiligheid 
 
Als school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school. Dit is ook een van onze 

kernwaarden. Ieder jaar nemen we de sociale veiligheidsmonitor af om te kijken hoe leerlingen van groep 5 t/m 8 
de sociale veiligheid op school ervaren. 
 

We zijn er blij mee dat de leerlingen zich dit jaar nog veiliger voelen: 
 

Wat is het welbevinden van de leerlingen? Vinden ze het fijn in de groep en klas? 

2022: 8,0 2021: 7,4 

Hoe ervaren de leerlingen de sociale en fysieke veiligheid? 

2022: 9,2 2021: 8,9 

Hoeveel leerlingen ervaren nooit of bijna nooit aantasting van hun sociale en 
fysieke veiligheid? 

2022: 83% 2021:71% 

 
De vraag is natuurlijk hoe het komt dat de leerlingen zich nog veiliger voelen? 
We gaan hierover in gesprek met de leerlingenraad. Zij kunnen ons dit vast goed vertellen. 

Zelf hebben we er dit jaar nog meer aandacht aan besteed en met elkaar een doorgaande lijn vastgesteld. 
 

 

Afscheid Antoinet Wortelboer 
 
Na bijna 10 jaar als IB-er op de Aloysiusschool gewerkt te hebben, start ik per 1 juni a.s. in een andere baan op een 

school in Leusden. Een grote stap. Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging, maar het voelt ook dubbel. Ik heb met 
veel plezier op de Aloysiusschool gewerkt en zal de kinderen, ouders en collega's missen. 
Ik wil alle ouders graag bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. 
 
Antoinet 
 
Maandag 30 mei is Antoinet haar laatste werkdag bij ons op school. Wij zullen als team afscheid van haar nemen. 

Mocht u Antoinet ook nog gedag willen zeggen dan kunt u dit doen op maandag 30 mei. 
 

 

Interne begeleiding 1juni – 8 juli 
 

We proberen zoveel mogelijk zaken door te schuiven naar het nieuwe schooljaar. Mocht u nu nog vragen hebben, 

die voor de intern begeleider zouden zijn bedoeld, dan kunt u deze met de leerkracht bespreken. 
 

 

Interne begeleiding nieuwe schooljaar 
 

Vanaf het nieuwe schooljaar komt Lotte Bakker ons team versterken. Zij zal de taak van Antoinet overnemen en 3 
dagen aanwezig zijn op school. In een latere Aloweetjes zal zij zich aan u voorstellen. 
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SCHOOLFEEST WOENSDAG 1 JUNI 
Voor alle ouders en kinderen 
 

De zon schijnt, de dagen worden langer…. Tijd voor een feestje! 
De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn alweer druk aan het oefenen om een weergaloos 
optreden te geven voor leerlingen en ouders in ALOYSIUS GOT TALENT op het 

schoolplein. Aansluitend is er voor iedereen een BBQ. 
 

Programma 
14.00 uur: ALOYSIUS GOT TALENT op het schoolplein, ook de ouders, broertjes en zusjes zijn van harte 
   welkom (bij slecht weer is het binnen en kunnen ouders niet kijken vanwege gebrek aan ruimte). 
15.15 uur: BBQ met alle ouders, kinderen, broertjes en zusjes op het schoolplein.  

Er zijn muntjes (Alowietjes) te koop voor eten en drinken.  
Het is de bedoeling dat de kinderen buiten blijven spelen (dus niet in de school).  
Let op: lekker ouderwets, betalen kan alleen cash! 

18.00 uur: Allemaal moe maar voldaan weer naar huis ☺ 
 

 

OUDERS GEVRAAGD VOOR EEN GESLAAGD SCHOOLFEEST 
 

12.45 uur – 14.00 uur 
We zoeken ouders die willen helpen om het plein zo feestelijk 
mogelijk te maken. Ideeën (liefst inclusief uitvoering) zijn ook 
welkom. 
 
15.15 uur 
Vele handen maken licht werk. Er zijn mensen nodig: barkeepers, 

muntjesverkopers, BBQ-chefs en knakworstbroodjesmakers. 
Schrijf je in om een half uurtje mee te helpen. 
 

Maandag 23 mei start de inschrijving voor hulp. In de hal bij de 
hoofdingang hangen lijsten waar je je naam bij je favoriete activiteit 
kunt zetten. Wie het eerst komt, die het eerst maalt! 
 

We hebben er nu al zin in! Tot dan! 
 
Feestelijke groeten van de activiteitencommissie 
 
Tip: vergeet niet indien van toepassing je kind af te melden voor de BSO 
 

PS: ben je de gelukkige eigenaar van een partytent? En wil je hem een middagje uitlenen?  
Wil je dit dan even aangeven op de lijsten in de hal bij de hoofdingang? 
 

 

Rook- en alcoholvrije school 
 

Tijdens het Paasdiner was er voor het eerst een alcoholvrij samenzijn op het schoolplein voor ouders. 
Ouders, verzorgers en scholen hebben een voorbeeldfunctie waar het gaat om roken en drinken. 
In het kader van 'gezonde school' zijn we al een rookvrije school. De volgende stap is nu ook alcoholvrij. 
Wij staan er daarom als school voor om in het bijzijn van de leerlingen geen alcohol te schenken in het schoolgebouw 
en op het schoolplein. 
Vanaf het komende schoolfeest (Midzomerfeest op 1 juni) zullen wij dus geen alcohol meer schenken. We gaan ervan 
uit dat ook u de alcohol thuis laat en samen met ons een gezond voorbeeld wilt zijn voor onze leerlingen. 
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Reminder: oproep MR-lid 
 

Wil jij als ouder meedenken over schoolbeleid en de directie adviseren? Er komt een plek vrij in de medezeggen-
schapsraad. Iets voor jou? Meld je dan snel aan via bestuurstam@gmail.com. 
 
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 op zoek naar een enthousiaste ouder. 
 

Namens oudervereniging De Stam, 

Jelger en Joop 
 

 

Zelftesten 
 

Het advies aan onderwijspersoneel en leerlingen vanaf groep 6 om twee keer per week preventief een zelftest te 
doen is vervallen. Wel wordt nog steeds dringend aangeraden om bij klachten een zelftest te doen. Als uw kind een 
zelftest nodig heeft, kan hij/zij deze vragen aan school. 
 
 

 
 

SCHOOLSPORT 
 

Sportagenda 
 
Het korfbaltoernooi gaat helaas niet door i.v.m. te weinig inschrijvingen. Op het programma staan nog twee 

toernooien in juni gepland. De inschrijving voor het tennistoernooi en het basketbaltoernooi staan open in Parro. 
 
Het tagrugby toernooi is door zowel onze school als door de Vondelschool gewonnen. Echter hebben deze teams 
niet tegen elkaar gespeeld en daarom zullen wij op vrijdagmiddag 3 juni om 14.30 uur nog een wedstrijd spelen 
tegen de andere winnaar. 
 

Ons team: Björn, Kuba, Monne, Sam, Lucas B., Matthijs, Christian, Luuk, Casper M. en Casper S. 
 
Kan je op vrijdag 3 juni toch niet meedoen, meld je dan per mail of tijdens de les bij mij af. 

 

Sport Datum Plaats 

Korfbal voorronde Ma. 23 mei CKV MIA 

Tennis Zo. 12 juni Tennispark Nieuwlandseweg 

Zwemsportdag Za. 18 juni Amerena 

Basketbal Za. 25 juni Sporthal Zielhorst 

 
Bij vragen graag mailen naar r.streef@kpoa.nl. 
 
Rene 
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OVERIG 

 

Doe mee aan het Oranje Festival bij AFC Quick 1890 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dit jaar speelt Oranje een WK en de Oranje Leeuwinnen een EK. Wij doen bij AFC Quick 1890 alvast de warming up! 

In samenwerking met de KNVB organiseren we een ochtend vol leuke (voetbal) activiteiten. Voetballers, niet 
voetballers, vriendjes , vriendinnetjes, neefjes, en nichtjes: iedereen mag meedoen! Een ochtend waarbij plezier 
voorop staat, waarbij je kunt ontdekken of voetbal iets voor jou is en je kunt kennismaken met AFC Quick 1890. 

 
Iedereen van 4 – 12 jaar is welkom en de deelname is gratis. 
 
Wanneer? 
Zondag 22 mei 2022 
 
Hoe laat? 

09.15-10.45 uur groep 1 t/m 4 
11.15-12.45 uur groep 5 t/m 8 
 
Waar? 

AFC Quick 1890 - Dorresteinsesteeg 6 - 3817 GC Amersfoort 
 

Aanmelden? 
Graag! Dat kan t/m 20 mei (vandaag dus) op www.afcquick1890.nl 
 
Vragen? 
We helpen je met plezier! Mail naar evenementen@afcquick1890.nl en je  krijgt dezelfde dag nog antwoord. 
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Twee-daags zomerkamp Hockey Club Leusden 
 

 
 

 

Swim to Fight Cancer 
 
Op 11 september 2022 zal in Amersfoort de tweede editie van Swim to Fight Cancer Amersfoort georganiseerd 
worden. Doen jullie ook mee? 

 
Fight Cancer probeert met onderscheidende en uitdagende evenementen aan te sluiten bij jonge mensen om zich in 

te zetten voor kankeronderzoek. De evenementen bieden een platform om gevoel van onmacht tegenover kanker 
om te zetten in positiviteit en kracht. 
 
Swim to Fight Cancer is een evenement waarbij er twee kilometer wordt gezwommen in natuurwater, meestal op 
een bijzondere locatie waar normaliter niet gezwommen wordt. In Amersfoort was in 2019 de eerste editie van dit 

evenement en werd er gestart voor de Koppelpoort. 
Voor een sfeerimpressie Klik hier. 
 
We hebben in 2019 bijna 170.000 euro opgehaald. Geld dat we besteden aan wetenschappelijk, baanbrekend 
kankeronderzoek met als doel ervoor te zorgen dat over één of twee generaties kanker een chronische i.p.v. dodelijke 
ziekte zal zijn. Maar voor nu hebben we het vooral over het beleven van ‘a once in a life time experience’ door deel 

te nemen aan Swim to Fight Cancer Amersfoort. Zwemmen door je eigen binnenstad, hoe mooi is dat. 
 
Dus meld je nu aan via www.swimtofightcancer.nl/amersfoort! 

Om met ons in contact te komen kunt u een mail sturen naar werving@amersfoort.swimtofightcancer.nl. 
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Summer Camp Amersfoort 
 

De week geheel in het Engels waarbij kinderen op een leuke en actieve manier met Engels bezig zijn. 
* Songs & Conversations 
* Arts & Crafts 
* Sport& Dance 
* English Class 
Dit zijn de gevarieerde activiteiten waarbinnen de kinderen Engels krijgen. 
 

Summer Camp Amersfoort is er voor alle kinderen uit groep 1 t/m 7. 
 
Locatie:  De Marke, Wezeperberg 4, 3825 DJ Amersfoort 
Data: Maandag 11 – vrijdag 15 juli (eerste week van de zomervakantie) 
Tijd: 9.00 -16.00 uur 
 

Nieuw dit jaar is Junior Camp 

Specifiek voor kinderen uit groep 7 en 8 die een extra uitdaging nodig hebben en zich alvast willen voorbereiden op 
het voortgezet onderwijs. 
Junior Camp is een 5-daags zomerkamp op Landgoed Rhijnauwen te Bunnik. 
20 uur lessen Engels en verder een actief en creatief programma eveneens geheel in het Engels. 
 
Voor informatie & inschrijven: www.summercamp.nl 

 
Best regards, 
 
Mr Marc 
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