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Start schooljaar 
 

Wat een goede start van het nieuwe schooljaar. Alle leerlingen zijn welkom geheten middels de muziek van Kinderen 
voor Kinderen. Ouders konden voor deze gelegenheid even op het plein, onder het genot van koffie en thee elkaar, 
en ons, bijpraten over de vakantie. Fijn dat er zoveel ouders waren! 
 

We zijn blij dat we in goede gezondheid met elkaar (team, ouders en leerlingen) konden beginnen en maken er 
samen een mooi jaar van. We realiseren ons dat het soms lastig is om bij het hek gedag te zeggen en de kinderen 
alleen naar binnen te laten gaan. Toch vragen wij u om uw medewerking hierin en bedanken de vele ouders die 

hieraan al gehoor geven. 
 
Parro 
In de eerste week zijn er vanuit verschillende groepen foto’s gestuurd om jullie 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 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. 

 

 

De Gouden Weken 
 

De Gouden Weken worden in de eerste weken van het schooljaar ingezet waarbij het accent 
ligt op de groepsvorming. 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 groepsvormende activiteiten. Op de 
site van Kwink www.kwinkopschool.nl staat ook veel achtergrondinformatie voor ouders. 
Onder andere met de Koelkastposter (nr. 1 van schooljaar 2020-2021), een aantrekkelijke 
poster (4 x per jaar) met speelse opdrachten, leuke gespreksvragen en aantrekkelijke 
tekeningen voor kinderen van 4-12 jaar. 

 

Doe ook mee met Kwink thuis! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Aloweetjes 
3 september 2020  

Agenda 
 
 
 18 september Schoolreisje groep 5 t/m 8 
 
 22 september Startgesprekken groep 1 t/m 8 
 

 29 september Ouderpanel 19.30-20.30 uur op school 
 

 1 oktober Startgesprekken groep 1 t/m 8 
 
 2 oktober Schoolreisje 1 t/m 4 
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Niet op het schoolplein 
 

We willen u vragen om bij het brengen en halen niet op het schoolplein te komen. Als u uw kind(eren) brengt, dan 
brengt u hem/haar, net als vorig schooljaar, tot het hek. De kinderen wandelen dan zelfstandig of met hun broer of 
zus naar de klas. Graag de stoep en het Dupontplein weer snel verlaten om zo ruimte te geven aan andere ouders. 
Mocht uw kind voor het eerst naar school gaan dan mag u, als dit nodig is, uw kind tot de deur bij de kleuteringang 
brengen. Uw kind wordt dan door een van de leerkrachten opgevangen. 

 

 

Klankbord wordt Ouderpanel 
 
Vorig jaar hebben we een aantal klankbordbijeenkomsten gehad. Hoewel er belangstelling was, was het tijdstip 
waarop de momenten gepland stonden niet altijd ideaal. En door Corona hebben we deze momenten niet meer 
kunnen voortzetten. 
 

We vinden het belangrijk, zeker nu we u beperkt in de school kunnen toelaten, om een mogelijkheid te hebben om 
op een laagdrempelige en rechtstreekse manier met u in gesprek te gaan. Vanaf nu noemen we het ouderpanel. 
 
Wat is een Ouderpanel? 
Een ouderpanel is een open gesprek tussen vertegenwoordiging (directie) van de school en een groep ouders over 
het onderwijs op school. De onderwerpen van dit gesprek kunnen variëren en zullen vóór aanvang van de 

bijeenkomst middels een agenda worden aangereikt. Het ouderpanel komt 4 keer per schooljaar in dezelfde 
samenstelling bijeen. Er wordt van de bijeenkomst een verslag gemaakt en geplaatst in de Aloweetjes. 
 
Wat willen we met het Ouderpanel bereiken? 
Met het ouderpanel willen we de betrokkenheid van ouders bij de school en het onderwijs vergroten en daar waar 
mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt. Tevens geeft het de gelegenheid om 
verheldering te geven over de keuzen die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken. Ook kunnen we peilen wat 

er onder ouders leeft, hoe gedacht wordt over…… 

 
Wat zijn de bevoegdheden van het Ouderpanel? 
Het ouderpanel biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen en mee te denken over ontwikkelingen op school. 
Tevens is het een klankbord voor het team bij nieuwe ontwikkelingen. Het ouderpanel heeft geen 
beslissingsbevoegdheid. 
 

Wanneer zijn de bijeenkomsten? 
We organiseren 4 bijeenkomsten per schooljaar. Deze vinden dit jaar plaats op 1 oktober, 23 november, 16 februari 
en 17 mei van 19.30-20.30 uur op school, uiteraard met inachtneming van de Corona richtlijnen. 
 
Hoe kunt u zich opgeven? 
We willen graag dat de school vertegenwoordigd wordt. Dus het zou fijn zijn als we uit iedere groep een ouder 

hebben. Met maximaal 13 ouders in totaal. Als u wilt deelnemen dan is dit voor een jaar, dus 4 bijeenkomsten.  
Mocht u hieraan willen deelnemen dan kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen naar aloysiusschool@kpoa.nl. 

Graag voor volgende week woensdag 9 september a.s. Wilt u hierbij aangeven in welke groep(en) uw kind(eren) 
zit(ten)? 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dit graag. 
 

Hélène en Judith 

 

 

Ouderenquête 
 
Voor de vakantie is een enquête uitgegaan met verschillende vragen over uw ervaringen m.b.t. het onderwijs op 

afstand. In totaal hebben 40 ouders gereageerd. De antwoorden zullen worden meegenomen in de evaluatie met 
het team. 

 

 

Algemene ouderavond 
 
Deze avond komt voor alle groepen te vervallen. Het is niet verantwoord om volgens de huidige afspraken (RIVM) 
met de ouders van een groep in één lokaal te zitten. Wel vinden wij het belangrijk om de algemene informatie 
betreffende het onderwijs en de gang van zaken met u te delen. Zodra we weten in welke vorm, zullen wij u 
informeren. 
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Startgesprekken 

 

Groep 1 t/m 7 
Deze gesprekken vinden in principe op school plaats. De gesprekken vinden op verschillende momenten plaats; dat 
kan zowel na schooltijd als op een avond zijn. Er wordt door de leerkracht minimaal één van de twee avonden (22 
september en/of 1 oktober) ingepland. De uitnodiging voor deze gesprekken ontvangt u via Parro. 
Doel van het startgesprek is kennismaken en een goede basis leggen voor het komende schooljaar. Wat verwachten 
ouders van dit schooljaar? Wat vinden zij belangrijk in de benadering van hun kind? 

 

Groep 8 
Tijdens het startgesprek worden de ambities van de leerlingen besproken. Waar wil het kind aan werken? De 
gesprekken zijn met ouder en kind. 
 
Voor alle startgesprekken geldt dat wij bij voorkeur één ouder op het gesprek verwachten. 

 

 

Schoolorkest 
 
Ook dit schooljaar gaan we weer een schoolorkest vormen tot (in ieder geval) de kerstvakantie. 
We repeteren dit jaar op woensdag van 13.15 - 14.00 uur. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die minimaal een 

half jaar een instrument bespelen, mogen daar aan meedoen. 
Omdat ze dan een (deel van een) les missen in de klas, moet dat wel even met de eigen leerkracht overlegd worden. 
Dat kunnen de leerlingen waarschijnlijk wel zelf regelen. Ik zal ook nog navraag doen bij de leerkrachten. 
Als uw kind mee wil doen, dan graag even een berichtje terug met vermelding van naam, groep, instrument en hoe 
lang uw kind al speelt. 
 

We starten op woensdag 9 september. Ze mogen dan meteen hun instrument en een lesboek meenemen. De eerste 
keer zal vooral bestaan uit inventariseren welke instrumenten we allemaal hebben en wat het niveau van de kinderen 
is. 

 
Ik hoop dat er veel kinderen mee gaan doen en we een groot orkest zullen vormen! 
 
Grietje 

 

 

Even voorstellen: stagiaires Nicole en Chris 
 
 
Mijn naam is Nicole Hoogstrate. Ik ben 33 jaar en moeder van 2 kinderen. Ik heb voorheen bij 

een stichting voor gehandicapte kinderen gewerkt en ben toe aan wat nieuws. 
Ik heb er daarom voor gekozen de opleiding tot lerares basisonderwijs te gaan volgen aan de 
Hogeschool Utrecht. In het kader van deze opleiding zal ik op maandag en donderdag aanwezig 

zijn in groep 4/5 bij juf Anouk. 
In mijn vrije tijd sport ik graag en houd ik erg van creatief bezig zijn. 
 

 
 
 
Ik ben Chris Hijmissen, ik ben 22 jaar en kom uit het prachtige Putten. Ik zit nu in mijn vierde 
en laatste jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie. Ik heb al eerder 2,5 jaar stage gelopen in 
het onderwijs als Onderwijs Assistent en kom daar nu nog een jaar aan toevoegen als IB'er. Ik ben 
heel blij dat ik bij de Aloysiusschool stage mag lopen en het komende half jaar hier kennis mag 

delen en vergaren. 
 
 

 

 

Bericht van de ANWB: Weer naar school! 
 
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar 
dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar 
nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen? 
 
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen controle 

over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.  
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Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U weet vast 
al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders. 

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele 
andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  
 
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het 

belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.  
 
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd een breed 
scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een aantal tips 
voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten. 
 
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na. 

• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van gevaar. 
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  

• Laat u niet afleiden, wees alert. 
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen. 
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé hoeft te zijn 

en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  

 
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 
 

 

 
 

OVERIG 
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Training vanaf 28 september 2020 
 

8 lessen voor kids van 7 tot 10 jaar 
Data: 28 september, 5, 12, 26 oktober en 2, 9, 16, 23 november 
Tijd: 14.30 – 15.30 uur 
Kosten: EUR 195 p.p. 
Locatie: gymzaal Aloysiusschool Dupontplein 
 

Voor meer info of inschrijven: 

 
 
info@X11Kindercoaching.nl 
Evelien Timmerman 06-13262815 
www.X11kindercoaching.nl 
 

 
info@spelenzo.nl.  
Ank Duister 06-17089809 
www.spelenzo.nl 
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