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WIJ WENSEN U EN ALLE KINDEREN EEN HEEL… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dank voor uw begrip, medewerking en meedenken in de afgelopen periode. Wij waarderen dat enorm! 
We hopen dat u geniet van de vakantie en zien u graag weer terug op maandag 17 mei. 

 
Team Aloysiusschool 

 

 

Ouder tevredenheidsonderzoek 
 

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor onze school en KPOA erg 

belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit wellicht verbeterd kan worden is uw input voor ons van 

belang. Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en 

plezierig vindt aan onze school en op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, voeren wij een 

ouder tevredenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek wordt gelijktijdig uitgevoerd met een medewerker 

tevredenheidsonderzoek en een leerling tevredenheidsonderzoek in de groepen 5 tot en met 8. 

 

Wij voeren deze tevredenheidsonderzoeken uit in samenwerking met het onderzoek- en communicatie-

adviesbureau voor het onderwijs ‘Scholen met Succes’. Scholen met Succes verwerkt professioneel en 

volstrekt anoniem de antwoorden. Daarnaast kan KPOA de resultaten vergelijken met een landelijk 

gemiddelde en natuurlijk de KPOA-scholen met elkaar. 

 

In de week van 17 mei wordt u via Parro uitgenodigd om deel te nemen aan de oudertevredenheids-

peiling. Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar 

2021-2022 delen wij de resultaten van de onderzoeken met u. 

 

Mocht u vragen hebben over het oudertevredenheidsonderzoek, neemt u dan contact met ons op via de 

algemene mail aloysiuschool@kpoa.nl 
 
 

 Aloweetjes 
30 april 2021  

Agenda 
 
 
• 3 t/m 14 mei Meivakantie 
 

• 17 mei Ouderpanel 
 

• 24 mei 2e Pinksterdag 
 

 

http://www.aloysiusschool.nl/
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Oproep nieuw MR-lid 
 

Er komt een plek vrij in de MR (medezeggenschapsraad) van de Aloysiusschool. Dat betekent dat we op zoek zijn 
naar een nieuwe betrokken en positief ingestelde ouder die de MR wil versterken. Iets voor jou? Stel je dan snel 
kandidaat! 
 

Iets voor jou? 
Joop van Diepen gaat de MR per deze zomer verlaten. We zijn daarom per direct op zoek naar een ouder die zijn 
plek wil overnemen. Als je meer wilt weten over wat de MR doet, kijk dan op http://www.stam-
aloysius.nl/commissies/medezeggenschapsraad-mr/. 
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de huidige ouderleden van de MR via mr.aloysiusschool@gmail.com. 
Naast Joop zijn dat Floris Smeets (vader van Nina uit groep 4/5 (5), Ameike uit groep 4 en Suze uit groep 1/2 B) en 
Martijn Nobel (vader van Eefke uit groep 3 B en Duke uit groep 1/2 B). Zij vormen samen met juf Ina, juf Linda en 
meester Steven de MR. 

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. 
 

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 Jessica 
van der Mispel, voorzitter en penningmeester van het dagelijks bestuur van oudervereniging De Stam. Als u zich 
kandidaat wilt 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 (met behulp van mailchimp). 
 

Hieronder de belangrijke data op een rij: 
- 30 april 2021: oproep naar ouders om zich kandidaat te stellen (Aloweetjes) 
- 18 mei 2021: laatste dag om u aan te melden voor de MR 
- Bij meerdere kandidaten: 

• 21 of 28 mei 2021: motivatie van kandidaten in de Aloweetjes, ter voorbereiding op verkiezingen 
• 31 mei - 3 juni 2021: verkiezingen MR; uitbrengen stemmen door ouders 
• 10 juni 2021: uitslag verkiezingen 

 
We hopen dat veel ouders belangstelling hebben voor een plaats in de MR! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jelger Spijkerboer (voorzitter oudervereniging De Stam) 
 

 

Gezocht: iemand die actief is in de moestuin 
 

Hallo! 
 

Ik ben Thijs, de vader van Mats, Abe en Hannah Steenkamp. En op dit moment ben ik een voorstelling aan het 
ontwikkelen voor ABC Amersfoort en Indebuurt033. Als basis daarvoor voer ik samen met een collega een serie 
gesprekken met bewoners van het Leusderkwartier. Het onderwerp is eetgewoontes en cultuur aan tafel. 
 
We zouden graag nog iemand uit het Leusderkwartier vinden (of nét daaromheen) die een actieve moestuin heeft. 
Dat geeft volgens ons een interessante kijk op eten en koken. 
 

Ken of ben jij zo iemand? Dan kom ik graag met je in contact! Je kunt mij mailen op thijs.steenkamp@gmail.com of 
je kunt contact zoeken met school, dan komt het vanzelf bij mij terecht! 
Bedankt! 
 
Thijs Steenkamp 

 

 

SPORT 
 

Schoolsportagenda 
 

Vooralsnog gaan het korfbal-, basketbal- en tennistoernooi door. Voor het korfbaltoernooi kan er nog worden 
ingeschreven via Parro. Binnenkort zal ik ook de inschrijving voor het basketbal- en tennistoernooi openen. 
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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 
 

 

 
 

OVERIG 
 

Meivakantie activiteitenprogramma ABC Amersfoort 
 

Speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 hebben we een leuke uitdaging. Door met alle activiteiten 

in deze week mee te doen, kun je namelijk punten sparen die je goed kunt gebruiken op de finaledag op 

7 mei. Op maandag 3 mei ontvang je hiervoor een strippenkaart (deze kun je ook downloaden van de 

site). Om de activiteiten corona proof te houden, gelden de volgende regels: 

- ouders mogen niet blijven bij de activiteiten; 

- inschrijven is verplicht (behalve voor de Jan Boerenfluitjes route); 

- zorg dat je thuis naar de WC bent geweest; 

- en uiteraard: heb je klachten, blijf dan thuis. 
 
Zie voor het volledige programma de websites: 
 

Activiteitenoverzicht ABC Randenbroek | ABC-Amersfoort 
 

Activiteitenoverzicht ABC Leusderkwartier | ABC-Amersfoort 
 

 

Rots & Water training 
 

Vanaf 7 juni gaat er een nieuwe Rots & Water training van start. 
Deze keer een bijzondere training; hij wordt buiten gegeven en wel 
naast het basketbalveld aan de Dorresteinseweg (tegenover het 

Corderiuscollege). 
 
Deze training is ook geschikt voor kinderen die de basistraining al 
hebben gevolgd. Voor hen is er tijdens de oefeningen een 

verdieping oftewel een level hoger. 
 
“Rots en Water training is geschikt voor kinderen die niet goed voor 
zichzelf op kunnen komen, de focus is gericht op positieve energie. 
Hierdoor worden ze steviger, weerbaarder en gelukkiger!” 
 
Deze training geef ik samen met Ank Duister van Spelenzo. 

 
Evelien Timmerman 
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