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Een nieuw schooljaar 
 

Verwachtingsvol liepen de kinderen over de rode loper. 
Nieuwe leerlingen kijken gespannen rond naar wat er komen gaat. 

In de gangen en in de klassen hoor je de leerlingen lachen en praten; ze zijn nieuwsgierig naar elkaar. 
Nieuwe collega's zoeken hun weg in de school. 

We kijken terug op een goede start en vonden het mooi om ook de ouders even te kunnen zien en te spreken. 
We gaan er een fijn jaar van maken! 

 

Team Aloysius 

 

 

De gouden weken 
 
Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De eerste weken aan het 

begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een 
fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. 
Iedere groep heeft na de vakantie weer tijd nodig om aan elkaar te wennen en dat is het moment om in te zetten 
op positieve groepsvorming. Een duidelijk lesprogramma en rooster dragen ook bij aan veiligheid in de groep. In 
iedere groep hangt een poster met verschillende groesvormende activiteiten. Op de site van Kwink 
www.kwinkopschool.nl staat ook veel achtergrondinformatie voor ouders. 
 

Een groep ontwikkelt zich in herkenbare fases. Tuckman (1965) stelde vijf fases van groepsdynamica vast. De 

fasering zonder begeleiding door een volwassene kent een andere volgorde dan die waarbij een leerkracht de 
leiding heeft. We bespreken in het kader van de Gouden Weken de eerste drie fases:  
• Forming: het begin van de groep. De groep leert elkaar kennen, iedereen laat zich van zijn beste kant zien en 

kinderen zoeken gelijkgestemden. Ofwel: hoe worden wij een gezellige groep? 
• Norming: de normen ontstaan. Hoe dit proces verloopt, hangt sterk af van de leider van de groep. Ofwel: welke 

regels horen bij het realiseren van een gezellige groep? 
• Storming: de kinderen gaan op zoek naar hun eigen plek in de groep en de rollen worden verdeeld. Het is hierin 

bepalend wie de meeste ‘macht’ heeft. Ofwel: hoe gaan we met elkaar om zodat het een gezellige groep wordt 
en blijft? 

 
 
 

 Aloweetjes 
26 augustus 2022  

Agenda 
 

• 29 augustus t/m 9 september Startgesprekken groep 1 t/m 8 
 
• 5 september Studiedag (alle groepen vrij) 
 
• 15 september Schoolreisje groep 5 t/m 6 
 
• 16 september Schoolreisje groep 7 t/m 8 

 

• 23 september Schoolreisje groep 1 t/m 4 
 
• 27 september KPOA studiedag (alle groepen vrij) 
 

http://www.aloysiusschool.nl/
http://www.kwinkopschool.nl/
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Renovatie zandbak 
 

In de vakantie is de zandbak omringd met boomstronken en is het zand vervangen. Het resultaat is prachtig 
geworden, met dank aan Mike (ontwerp) en Van Rijnsoever (uitvoering). Ook is in de gang de wand van de 
bibliotheek verplaatst om een nieuw lokaal te maken voor de leerlingen van de extra groep. 
 

 

 

Fietsen groepen 3 en 4 
 
Gezien de drukte in de fietsenrekken op het schoolplein hebben we besloten om de fietsen van de groepen 3 en 4 

naar het deel achter bij de kleuters te verplaatsen. Vanaf maandag 29 augustus is het de bedoeling dat de leerlingen 

uit deze groepen hun fiets op deze plek neerzetten. Mike zal dit de eerste paar dagen begeleiden. 
 

 

Privacy instellingen Parro 
 

In de eerste week zijn er vanuit verschillende groepen foto’s gestuurd om u te laten zien wat de leerlingen gedaan 
hebben. U als ouder kunt zelf de privacy instellingen aanpassen (indien nodig). 
 
Hoe werkt het ook alweer? 
 Ga in de Parro app naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 
 Tik op Privacy-voorkeuren. 

 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind. 
 

 

Corona update 
 
Het blijft belangrijk om ons aan de basisadviezen te houden om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk 

tegen te gaan. De basisadviezen die nog altijd gelden zijn hieronder te zien: 

 

 
 
Als een leerling positief is getest blijft de leerling thuis en zullen wij de betreffende ouders van de groep via Parro 
informeren. 
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Voedingsbeleid Aloysiusschool 
 

Om het geheugen weer even op te frissen en ter informatie aan de nieuwe ouders vindt u in de bijlage ons 
voedingsbeleid. 

 

 

Oudervereniging de Stam: ALV en ouderavond 
 

Op maandag 26 september van 20.00 tot 21.00 uur is de Algemene Ledenvergadering van oudervereniging De 
Stam. Hier hoor je wat de verschillende commissies van plan zijn, kan je meebeslissen waar het geld van de 
ouderbijdrage aan besteed wordt en ontmoet je andere ouders tijdens de afsluitende borrel. Kom je ook? 
 
Kijk voor meer info over De Stam op www.stam-aloysius.nl 
 

Van enkele ouders kwam het idee om een ouderavond te organiseren over hoe om te gaan met het digitale gedrag 
van je kinderen. Denk aan schermtijd, gamen, YouTube etc. Graag checken we bij jullie als ouders of hier 
voldoende behoefte aan is. Zou je via onderstaande link hier 3 korte vragen over willen beantwoorden? Alvast 
bedankt! 
 
https://forms.gle/QdYaXMMHu4HCV9oCA 
 

STAM bestuur: 

Jessica Piët - van der Mispel 
Joop van Diepen 
Jelger Spijkerboer 
 

 

Vormsel-project 
 
Voor de kinderen van groep 8 van de basisschool of de brugklas middelbare school start begin oktober de 
voorbereiding op het Heilig Vormsel. De bij een parochie ingeschreven kinderen worden begin september 
uitgenodigd per brief. Als je niet bent ingeschreven, maar je wilt toch meedoen dan kun je voor informatie en 
aanmelding terecht via vormselolva@gmail.com. 

 
De viering zal zijn op zondag 29 januari 2023 met Vormheer Mgr. Hoogenboom. De eerste ouderavond is op 

maandag 19 september en de eerste les op maandagavond 3 oktober in De Pastorie van de St. Martinus in 
Hoogland. 
 
Werkgroep Vormselvoorbereiding 
 

Klaartje Hadida en Jacqueline Duijvestijn 
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Wijkplan van Indebuurt033 voor 2023 
 
Wat is een Wijkplan? 

Een Wijkplan is een plan over jouw wijk waarin de onderwerpen die jij belangrijk vindt, beschreven staan. Aan die 
onderwerpen wordt dan het komende jaar gewerkt in de wijk; door inwoners, mensen van Indebuurt033 en andere 
mensen die in de wijk werken. Indebuurt033 kan ook geld (subsidie) geven aan inwoners die activiteiten opzetten 
over de onderwerpen die wijkgenoten belangrijk vinden. Denk aan onderwerpen die te maken hebben met prettig 

samenleven met anderen, elkaar kunnen ontmoeten, fijn opgroeien in je wijk ed. Door deze vragenlijst in te vullen, 
heb je dus invloed op welke onderwerpen dat precies zijn. 
 
Klik op de volgende link om de vragenlijst in te vullen: https://forms.gle/bewwkCCuyphwZ9Uz8 
 
Alvast bedankt voor het invullen en meehelpen jouw wijk fijner te maken! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Hetty Buist 
Buurtnetwerker Vermeerkwartier Bergkwartier Bosgebied Leusderkwartier 
06 – 1093 2423 
033 – 204 86 77 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag 

www.indebuurt033.nl 
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Rots&Water training 

 

 
 

 

Brussengroep - voor kinderen van 8-12 jaar met een broer of zus 

met een ziekte of beperking 
 
Als je een kind met een ziekte of beperking hebt, lopen dingen in je gezin vaak anders dan bij andere gezinnen. 
Voor je andere kinderen kan dit wel eens lastig zijn. In de brussengroep leren ze andere kinderen kennen met 

eenzelfde gezinssituatie. 
 

Doelstelling 
Kinderen die een broer of zus met een beperking hebben, ontmoeten elkaar. Ze doen samen leuke dingen, vinden 
steun bij elkaar en kunnen hun verhaal vertellen. 
 
Voor wie 
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd die een broer(tje) of zus(je) met een beperking hebben. Dit kan gaan om 
een verstandelijke/lichamelijke beperking, chronische ziekte, autisme, ad(h)d. 

 
Inhoud 
Een kind met een beperking is vaak nogal bepalend in een gezin. Dat kan door zijn of haar gedrag, maar ook 
omdat het van jou als ouder de nodige extra zorg en begeleiding vraagt. De andere kinderen leren al vroeg om 
verantwoordelijk te zijn voor deze broer of zus, en om rekening met hem of haar te houden. Soms betekent het 

ook dat ze zelf minder aan bod komen. Dit is niet altijd makkelijk. In de brussengroep (broers en zussen) vinden 

deze kinderen herkenning. Ze kunnen hun verhaal kwijt en doen samen leuke dingen. 
 
Praktische informatie 
Er start weer een nieuwe brussengroep op donderdag 29 september 2022 van 15.00-16.30 uur op een centrale 
locatie in Amersfoort. De groep bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur. Daarnaast is er ook nog een 
ouderbijeenkomst. 
 

Wil je je aanmelden of meer informatie hierover? Neem dan contact op met Catelijne Mostert, 
catelijne.mostert@indebuurt033.nl of 06-23160647. 
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Groepsbegeleiders: 
Jesca Knul, preventiewerker jeugd Indebuurt033 

Tel: 06-42621481 
Email: jesca.knul@indebuurt033.nl 
 
Carina van den Brink, maatschappelijk dienstverlener, Indebuurt033 

Tel: 06-14579849 
Email: carina.vandenbrink@indebuurt033.nl 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Heppie vakanties en weekenden 
 
Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel 
problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Het Vergeten Kind vindt het 
belangrijk dat deze kinderen zich gezien en gehoord voelen en positieve herinneringen maken. Speciaal voor hen 

organiseert Heppie gedurende het hele jaar vakanties en weekenden. Bij een weekend of vakantie van Heppie draait 
alles om gezelligheid, lol en onbezorgd spelen. Tijdens de vakanties en weekenden wordt 1 op 3 begeleiding geboden 
door ervaren vrijwilligers die positiviteit, veiligheid en duidelijkheid bieden. 
 
Kinderen van 6 t/m 18 jaar aanmelden voor de najaarsweekenden en herfstvakanties van 2022 kan vanaf nu op: 

www.heppievakanties.nl 
 

Vrijwilliger worden? 
Vrijwilligers vormen het hart van de stichting. Het Vergeten Kind is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich 
willen inzetten bij de vakanties en weekenden. Als begeleider bezorg je kinderen een onvergetelijke tijd waarin ze 
hun dagelijkse situatie even kunnen loslaten en zorgeloos met leeftijdsgenootjes kunnen spelen. Ben je enthousiast 
geworden? Word vrijwilliger voor Het Vergeten Kind 
 

 

Poppentheater Park Randenbroek 
 

 

http://www.aloysiusschool.nl/
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Activiteiten bij WijkNME het Beekdal 
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