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Laatste schooldag zijn de leerlingen vrij! 
 

Sinds dit jaar hebben de leerlingen, als er geen calamiteiten zijn waardoor ze teveel lesdagen missen, op de laatste 
dag voor de zomervakantie vrij; in dit geval vrijdag 16 juli. De lockdown periode valt niet onder ‘calamiteiten en 
teveel lesuren missen’, omdat de leerlingen toen onderwijs op afstand hebben gehad. Onze excuses voor het feit dat 
deze dag niet eerder is aangekondigd of op de website stond. 

 

 

Vakantie-en studiedagen schooljaar 2021-2022 
 
Vakantiedagen 
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021 
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 
Goede vrijdag 15 april 2022 

2e Paasdag 18 april 2022 
Koningsdag 27 april 2022 (valt in de meivakantie) 
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 
Suikerfeest 2 mei 2022 (valt in de meivakantie) 

Bevrijdingsdag 5 mei 2022 (valt in de meivakantie) 
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 
2e Pinksterdag 6 juni 2022 

Laatste dag voor de zomervakantie 8 juli 2022 * 
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022 
 
Studiedagen 
Woensdag 15 september 2021 
Maandag 8 november 2021 

Maandag 7 februari 2022 
Dinsdag 19 april 2022 
Vrijdag 24 juni 2022 
 
* Let op 

De laatste schooldag voor de zomervakantie is een marge dag. Deze dag is onder voorbehoud vrij voor de leerlingen. 
Als er te veel calamiteiten zijn waardoor de leerlingen niet aan hun onderwijsuren komen zal deze dag een lesdag 

worden. 
 

 

Cito eindtoets 2021 
 
Dit jaar heeft groep 8 weer een eindtoets kunnen maken. Wat een inzet en doorzettingsvermogen hebben de 

leerlingen tijdens coronatijd met maar liefst 2 lockdowns laten zien. De resultaten zijn naar verwachting. We zijn 
trots op de leerlingen en het team. 
 

 Aloweetjes 
28 mei 2021  

Agenda 
 
 
• 11 juni Midzomerfeest 
 

• 25 juni Rapport 2 mee 
 
• 29 juni Rapportgesprekken 
 

• 1 juli Rapportgesprekken 
 
• 16 juli Alle groepen vrij 
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Versoepelingen corona 
 

Wellicht heeft u het al gemerkt; de leerkrachten dragen buiten geen mondkapjes meer. We verwachten dit nu ook 
niet meer van de ouders bij het wegbrengen en ophalen. In school dragen we ze nog wel. 
Ook zullen we nieuwe ouders weer de mogelijkheid geven om binnen te komen en kennis te maken. In school zetten 
we alle ondersteuning weer volledig op de groepen en werken leerkrachten ook weer in meerdere groepen. 
 

 

Thema onderzoek inspectie 
 
Op 8 juni krijgen we een themaonderzoek van de inspectie. Zij willen graag met ons in gesprek gaan over de gevolgen 
van de Covid19-crisis op verschillende aspecten van de kwaliteit van het onderwijs, welke gevolgen het heeft en wat 
we doen om negatieve gevolgen te herstellen en positieve effecten te behouden. We zien het als een mooie kans om 
in gesprek te gaan en even stil te staan bij het afgelopen jaar en te leren voor in de toekomst. 
 

 

Kernwaarden 
 
Het afgelopen jaar hebben we tijdens de studiedagen stilgestaan bij onze kernwaarden en deze opnieuw herijkt. 
Deze waarden sturen ons gedrag en onze keuzes voor de komende tijd. Langzaamaan zullen we invulling geven aan 

deze waarden en ook ouders en leerlingen erbij betrekken. Dit was in het afgelopen jaar helaas niet haalbaar. 
 
Voor nu willen we u wel graag op de hoogte brengen hoe we in een paar zinnen onze waarden willen weergeven; 
“Wij hechten grote waarde aan verbinding, het in contact zijn met elkaar, met onze omgeving, onze leerlingen en 
ouders. Dit biedt de leerlingen veiligheid. Met ons aanbod willen we de leerlingen uitdagen zich zo breed mogelijk te 
ontwikkelen.” 
 

Hoe we dit volgend jaar meer vorm gaan geven en u en de leerlingen erbij zullen betrekken komt in het jaarplan van 

volgend schooljaar. 
 

 

Verslag MR vergadering 18 mei 
 

Een volle MR-agenda deze keer. We starten met het goede nieuws dat er twee kandidaten zijn voor de vacante MR-
functie, dus je kunt stemmen op de kandidaat van jouw voorkeur. 
 
Naast het vakantierooster van volgend jaar, het werkverdelingsplan en het schoolstatuut, is uitgebreid gesproken 
over het Nationaal Programma Onderwijs. Dit is een flink impulsbudget dat komende 2 schooljaren beschikbaar komt 
voor de gevolgen van corona in het onderwijs. Er is een standaard menukaart beschikbaar met interventies waaruit 

je als school kunt kiezen. We denken dat de leerkrachten het beste zicht hebben op eventuele ontwikkelbehoeftes 
van individuele leerlingen, groepen of de school als geheel. Bovendien kunnen zij samen met de schoolleiding het 

beste inschatten welke interventies uitvoerbaar zijn en een duurzaam effect zullen hebben. In de volgende MR 
vergadering bespreken we welke interventies het team wil inzetten. 
 
De corona maatregelen worden langzaam afgebouwd, dat biedt perspectief voor bijvoorbeeld het groep 8 kamp. 
Desondanks blijven er voorlopig onzekerheden en risico’s. De ouders van groep 8 zullen de komende periode op de 

hoogte gehouden worden van de mogelijkheden en maatregelen om hopelijk het kamp en de musical op een veilige 
manier door te laten gaan. 
 
We zijn erg benieuwd naar jullie mening over de school, dus vul nog snel de oudertevredenheidsenquête in als je 
dat nog niet gedaan hebt. Bij te weinig reacties is het resultaat namelijk onbetrouwbaar en niet bruikbaar. Alvast 
bedankt! 
 

 

Verkiezing MR 
 
Vanwege het vertrek van Joop van diepen uit de MR, komt er een plekje vrij. Er hebben zich twee mensen kandidaat 
gesteld voor een plek in de MR. Hieronder stellen zij zich kort voor. 

 
Marianna Szwed 
Mijn naam is Marianna. Op school ben ik in eerste instantie moeder van een kleuter uit groep 1/2B en verder zal ik 
mij even voorstellen: 
Na de middelbare school ben ik naar de PABO gegaan. Daar heb ik veel geleerd en heb vervolgens de opleiding 
Pedagogiek gedaan. Na mijn studies heb ik bij diverse zorg verlenende instanties gewerkt. 
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In januari van dit jaar ben ik voor mezelf begonnen en gastouder geworden. De ontwikkeling van kinderen volgen 
en hen een goede basis voor de toekomst geven doe ik graag. 

Mijn vrije tijd gaat vooral naar scouting, waar ik op mijn dertiende als jeugdlid begon en ben ontwikkeld tot 
praktijkbegeleider en trainer. Dit zijn twee manieren waarmee ik nieuwe leidinggevenden opleid, in hun kracht zet 
en adviseer. 
 

De vacature voor MR zie ik als kans om een actievere bijdrage aan de school te kunnen leveren. Het spreekt mij aan 
om mee te kunnen denken over zaken die de leerlingen en ouders van de school aangaan, vanuit mijn pedagogische 
achtergrond en als moeder. In het onderbouwen van beslissingen en draagvlak vinden voor veranderingen wil ik een 
bijdrage leveren. Vooral naar het samenwerken met anderen kijk ik uit. 
 
Als belangrijke thema's van de MR zie ik op dit moment ouderbetrokkenheid en welzijn van ouder en kind in tijden 
van en na Corona. Het vieren van prestaties van leerkrachten is ook belangrijk. Zij maken de school een prettige 

plek voor de leerlingen. Wat de punten zijn waar de school zich nog op kan ontwikkelen zal mij nog duidelijk moeten 
worden in de periode van kennismaking, mocht ik tot MR-lid gekozen worden. Ook voor de toekomst vertrouw ik 
erop dat er voldoende thema's zullen zijn waar ik een bijdrage in kan leveren. 

 
Kortom, ik denk een goede aanwinst te zijn voor de MR en ik zal mij daar volledig voor inzetten. 
 
Grietje Doevendans 

Hallo, ik ben Grietje Doevendans, getrouwd met Ingmar Ankoné en moeder van Frederique (groep 4 in de 4/5) en 
Carmen (groep 3A). Ik ben werkzaam bij woningcorporatie Portaal in Amersfoort en Utrecht als bestuursadviseur. 
Wij wonen in Randenbroek-Zuid in de nieuwbouw. 
 
Ik stel mij verkiesbaar voor de MR omdat ik het belangrijk vind betrokken te zijn bij de school waar onze dochters 
naar toe gaan. De komende drie jaar versterk ik graag de MR door te adviseren op het beleid van de school. Met 

mijn kennis als adviseur en enkele jaren als OR lid denk ik dat ik een goede aanvulling kan zijn naast beide ouders 
en leerkrachten. Hopelijk kan dit binnenkort weer live. 
 
Ik vind het belangrijk om mee te denken vanuit de MR over de groei (extra lokalen) van het schoolgebouw en de 

inrichting van het schoolplein. Door de andere onderwerpen laat ik mij graag verrassen, ik kom ook graag om iets 
te leren (het leuke van een school). 
Veel succes met kiezen. 

 
Verkiezing 
De verkiezing verloopt dit jaar digitaal. Als je op onderstaande link klikt kun je je stem uitbrengen op de kandidaat 
van je keuze. Je kunt tot uiterlijk 3 juni je stem uitbrengen. 
https://nl.surveymonkey.com/r/FQZ67XB 
De uitslag wordt bekend gemaakt in de eerstvolgende Aloweetjes. 
 

Jelger Spijkerboer (voorzitter oudervereniging De Stam) 
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BSO Vrijland 
 

Vanaf volgend schooljaar zal BSO Vrijland onze school als schuillocatie gaan gebruiken. Op 
school proberen wij ook het buitenspelen en leren te stimuleren (Gezonde school) en wij vinden 
de visie van Vrijland dan ook goed passen bij onze school. Dus mocht u nog behoefte hebben 
aan een BSO; vanaf 30 augustus start BSO Vrijland. 
 
Bij Vrijland speelt je kind 99% van de tijd buiten in de natuur en alleen bij erg slecht weer 
spelen we binnen, in de Aloysiusschool. 

 
Thuisgebracht met de fietsdienst 
Na schooltijd stappen de kinderen in onze overdekte bakfietsen zo de natuur in. Daar beleven ze met elkaar de 
mooiste avonturen! Na een middag buiten spelen, brengen we je kind voor etenstijd thuis met onze fietsdienst! Je 
kind ophalen op de Aloysiusschool kan uiteraard ook. 
 

‘Elke dag een feestje’ 

Vrijland is voor jongens en meisjes van 4 t/m 12 jaar. Vrij spelen, genieten en plezier staan bij Vrijland bovenaan! 
We doen aan sport en spel, gaan creatief aan de slag of op onderzoek uit. We trekken dagelijks zandverstuivingen 
over, bezoeken natuurspeeltuinen, bouwen hutten en zandkastelen, maken kruidenboter, een mooie ketting of 
beschilderen bijvoorbeeld een dennenappel. 
Gezellig picknicken of kort schuilen bij een regenbui doen we onder onze tarp. Bij langdurige zware regen, teveel 
kou of onweer spelen we in onze schuillocaties en vermaken we ons binnen. Een schuillocatie is een klaslokaal of 

gymzaal waar we het hele jaar de beschikking over hebben. Vanaf komend schooljaar dus ook in de Aloysiusschool. 
 
Nieuwsgierig geworden?  
Je kind kan geheel vrijblijvend een middagje met ons meelopen. Of neem gezellig een kijkje bij ons in het bos! Kijk 
voor meer informatie op www.vrijlandamersfoort.nl. 
 

 

SPORT 
 

Schoolsportagenda 
 

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 
 

Heppie Vakanties – Even onbezorgd kind zijn 
 
Er zijn in Nederland veel kinderen die er om verschillende redenen niet zomaar tussenuit 

kunnen. Omdat er geen geld voor is, of omdat ze een stoornis of achterstand hebben 
waardoor extra begeleiding bij het spelen nodig is. Speciaal voor hen organiseren wij deze 
vakanties. Tijdens een Heppie vakantie wordt 1 op 3 begeleiding geboden door ervaren 
vrijwilligers die positiviteit, veiligheid en duidelijkheid bieden. 
 
De inschrijving voor de zomer van 2021 is open! 

Op heppievakanties.nl kun je nu kinderen van 6 t/m 18 jaar aanmelden. 

 
Heppie Vakanties & Weekenden en Heppie in de Klas zijn activiteiten van Stichting Het Vergeten Kind. 
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