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Nieuwe methode DaVinci 
 
Wij zijn heel blij dat wij volgend schooljaar gaan starten met een nieuwe methode voor de zaakvakken. Zaakvakken 
zijn: wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wetenschap & techniek, maatschappijleer, natuur-
kunde, scheikunde, levensbeschouwing en filosofie. 

 
Alle kinderen werken aan hetzelfde thema. Daarbinnen kunnen ze eigen leervragen stellen en vanuit hun eigen 
talenten en interesses onderzoeken en ontwerpend leren. In de aanpak staat verwondering centraal. De Griekse 

filosoof en schrijver Plato zei het al héél lang geleden: verwondering staat aan de basis van wijsheid. Door die 
verwondering zoveel mogelijk aan te wakkeren, willen kinderen graag leren en houden ze plezier in hun eigen 
leerproces. 
 
Tijdens de studiedag van 24 juni krijgen wij een uitgebreide introductie van het thema en gaan wij aan de slag met 
het voorbereiden van het eerste thema. 
 

Via deze link kunt u vast een kijkje nemen: https://youtu.be/6LKU5NOeHMQ 
 

 

Aankondiging schoolreis Aloysiusschool: save the date! 
 
Het schooljaar is bijna ten einde, maar wij zijn alweer bezig met de organisatie van de schoolreisjes, die traditie-

getrouw plaatsvinden aan het begin van het nieuwe schooljaar. 
Zo kunnen de kinderen iets leuks doen met de nieuwe klas en elkaar beter leren kennen. 
 
In deze Aloweetjes laten we alvast weten wanneer de schoolreisjes zullen 
plaatsvinden en natuurlijk wat de bestemmingen zijn. 
 

De data en bestemmingen voor 2022 zijn: 
- Groep 1-4: vrijdag 23 september 2022 
- Groep 5-6: donderdag 15 september 2022 
- Groep 7-8: vrijdag 16 september 2022 
 

Er is een vast programma met bestemmingen, zodat iedereen bij een 
normale doorloop van de basisschool alle 8 verschillende bestemmingen 

aandoet. In onderstaand schema staat het ‘rooster’ met de bestemmingen 
weergegeven.  
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen we een oproep doen voor begeleiders. 
Houd de data dus vast vrij in je agenda! 
 
Hartelijke groet, namens de activiteitencommissie, 

 
Juf Linda, Marjolijn van der Sluijs en Hanneke van Seijen-Hetsen 
 

 Aloweetjes 
23 juni 2022  

Agenda 
 

 
• 24 juni Studiedag (alle groepen vrij) 

 
• 27 en 28 juni Musicalavond groep 8 

 
• 29 juni Wisselochtend nieuwe groepen 2022-2023 van 8.45-10.00 uur 

 
• 4 t/m 6 juli Kamp groep 8 

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

 
• 9 juli t/m 21 augustus Zomervakantie 
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Bestemmingen even jaren (2020, 
2022 etc.) 

Bestemmingen oneven jaren 
(2021, 2023 etc.) 

Bestemming:  
Groep 1-2: Dierentuin Amersfoort 

Groep 3-4: Openluchtmuseum 
Groep 5-6: Dinoland Zwolle 
Groep 7-8: Forteiland Pampus* 
*Nieuwe bestemming 

Bestemming: 
Groep 1-2: Oud Valkeveen 

Groep 3-4: Juliana Toren 
Groep 5-6: Billy Bird Hemelrijk (Uden) 
Groep 7-8: Duinrell 
 

Vervoer:  
Groep 1-8 bus 

Vervoer: 
Groep 1-8 bus 

Aantal ouders: 
Groep 1-2: 1 ouder op 4 kinderen 
Groep 3-4: 1 ouder op 6 kinderen 

Groep 5-6: 1 ouder op 6 kinderen 
Groep 7-8: 1 ouder op 6 kinderen 

Aantal ouders: 
Groep 1-2: 1 ouder op 4 kinderen 
Groep 3-4: 1 ouder op 6 kinderen 

Groep 5-6: 1 ouder op 6 kinderen 
Groep 7-8: 1 ouder op 10 kinderen 

 

 

SCHOOLSPORT 
 
Het laatste schooltoernooi van dit schooljaar staat voor de deur. Zaterdag 25 juni a.s. kan groep 8 nog een keer de 
strijd aangaan voor de Aloysiusschool. Het basketbaltoernooi wordt gespeeld in sporthal Zielhorst. De wedstrijden 
duren 15 minuten met 3 minuten wisseltijd tussen de wedstrijden. 
 
Datum: zaterdag 25 juni 

Tijd: 14.00 tot 17.00 uur 
Locatie: Sporthal Zielhorst 
 
Teamnaam: Aloysius 7/8 
Spelers: Joppe, Sam, Mick, Pieter, Bowen, Casper M., Travis, Matthijs en Luuk. 

 
Pouleschema 

 

Tijd Veld Teams 

14.10 1 Aloysius –  VSA  

14.28 1 BC Beast – SodB  

14.46 1 Aloysius – Bolster 1  

15.04 1 VSA – BC Beast 

15.22 1 SodB – Bolster 1 

15.40 1 Aloysius – BC Beast 

15.58 1 VSA – SodB  

16.16 1 Bolster 1 – BC Beast  

16.34 1 Aloysius – SodB  

16.52 1 VSA – Bolster 1 

 

Succes zaterdag maar vooral veel plezier! 
 
Met sportieve groet, 
Rene Streef (r.streef@kpoa.nl) 
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27 augustus: stick en bitje training op hockeyclub Leusden 
 
Wil je kennismaken met hockey en onze gezellige club? 
 
Meld je dan aan voor de Stick & Bitjetraining: 

• Op 27 augustus van 10.00-11.00 uur. 

• Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

• Voor € 25 krijg je niet alleen een hele leuke training van onze trainers. Je krijgt ook een hockeystick en 

een bitje die je allebei mag houden. 

We nodigen je van harte uit hieraan deel te nemen! 
 
Aanmelden? 

Stuur een mail naar stick_bitje@mhcleusden.nl 
 

 
 

 

 

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 groep 7. 
 

Locatie:  De Marke, Wezeperberg 4, 3825 DJ Amersfoort 

Data: Maandag 11 – vrijdag 15 juli (eerste week van de zomervakantie) 
Tijden: 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 een verder actief en creatief programma eveneens geheel in het Engels. 
 
Voor informatie & inschrijven: www.summercamp.nl 
 
Tot ziens op Summer Camp 
 

Mr Marc 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Amersfoort 
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