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Versoepelingen 
 
Mondkapjes 

Ook in het onderwijs kunnen we weer wat meer gaan versoepelen. Voor de leerlingen wordt de cohortering 
opgegeven. Vanaf dinsdag 29 juni (maandag 28 juni hebben we studiedag) hoeven de leerlingen van groep 6, 7 en 
8 geen mondkapjes meer te dragen. De leerkrachten in de school blijven 1,5 meter afstand houden en dragen 

mondkapjes als de situatie daarom vraagt. 
 

 

Musical groep 8 
 
Na flink wat puzzelen zijn we heel blij dat we op maandag 5 juli en dinsdag 6 juli de musical voor de ouders van 

groep 8 kunnen opvoeren. Omdat de ruimte beperkt is kunnen familie en collega's via een livestream meekijken. We 
zijn blij dat we op deze manier toch de musical kunnen opvoeren. 
 

 

Kamp 
 

Vorig jaar kon het kamp voor groep 8 helaas niet doorgaan. Dit schooljaar zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe 
locatie waar we volgens de corona richtlijnen terecht kunnen. 
We zien er erg naar uit om met een kamp voor groep 8 het jaar af te sluiten. Toch moeten we er ook rekening mee 
houden dat, bij een eventuele besmetting, het kamp niet door kan gaan. 
 

 

Wennen in de nieuwe klas 
 
Op woensdag 7 juli gaan alle leerlingen ’s ochtends even naar de groep waarin ze volgend jaar zijn ingedeeld. Op 
deze manier kunnen ze vast kennismaken met hun klasgenootjes en de leerkracht(en) die zij volgend jaar krijgen. 
Met de leerlingen die nieuw komen in een groep (zij-instromers en nieuwe kleuters) wordt een afspraak gemaakt 

na schooltijd. 

 

 

NPO gelden 
 
De NPO gelden zijn de komende 2 jaar beschikbaar om het onderwijs een extra impuls te geven naar aanleiding van 
de coronaperiode. Wij willen vooral inzetten op extra personeel, professionalisering van de leerkrachten, extra 

gastlessen ten behoeve van de brede ontwikkeling en als het mogelijk is, aankoop van extra laptops. 
 
 
 

 Aloweetjes 
25 juni 2021  

Agenda 
 
 
• 25 juni Rapport 2 mee 
 

• 28 juni Studiedag (alle groepen vrij) 
 
• 29 juni Rapportgesprekken 
 

• 1 juli Rapportgesprekken 
 
• 2 juli Formatie en groepsindeling 2021-2022 mee 

 
• 7 juli Wenochtend nieuwe groep volgend jaar (alle groepen) 
 
• 16 juli Alle groepen vrij 
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Verslag MR vergadering 22 juni 
 

Het einde van het schooljaar is in zicht, dus deze week was de laatste MR vergadering voor Joop van Diepen en de 
eerste voor Grietje Doevendans. De kinderen krijgen hun welverdiende rapporten al mee naar huis en eind volgende 
week volgt ook de groepsindeling van volgend jaar. 
 
De formatie is vrijwel helemaal rond, dat heeft de Aloysius goed op orde. Dit is helaas niet op elke KPOA school zo, 
waardoor hier stichting breed nog over gesproken moet worden. 
 

We hebben de geactualiseerde schoolgids besproken, zodat ie weer helemaal klopt voor komend schooljaar. Ook 
leuk om te kunnen melden dat de oudertevredenheidsenquête door voldoende ouders is ingevuld, de uitslag wordt 
door een extern bureau geanalyseerd en begin volgend schooljaar gecommuniceerd. 
 
De plannen voor de tijdelijke NPO budgetten worden steeds concreter. Deze budgetten zijn de komende 2 jaar 
beschikbaar om een extra impuls te geven in het basisonderwijs naar aanleiding van de coronaperiode. De wensen 

van de Aloysiusschool liggen vooral op het gebied van inzet van extra personeel, aankoop van extra laptops en 

leerkrachtprofessionalisering. Mooie speerpunten waar je ook op de lange termijn profijt van hebt. 
 
Tot slot hebben we besproken hoe het kamp en de musical zo veilig mogelijk door kan gaan. De kinderen kijken er 
erg naar uit, maar er zal altijd een risico blijven dat het kamp last minute geannuleerd moet worden als er 
besmettingen in de klas zijn. Fingers crossed! 
 

Joop van Diepen 
 

 

Nieuwe uitdaging 
 
Zoals jullie wellicht al in de vorige nieuwsbrief hebben gelezen ga ik na de zomervakantie de Aloysiusschool verlaten. 

De afgelopen 9 jaar heb ik mij hier op school enorm kunnen ontwikkelen en heb ik heel veel geleerd. Nu is het voor 

mij tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan en die uitdaging heb ik gevonden op DOK12. 
Via deze weg wil ik alle leerlingen en ouders bedanken voor de mooie tijd die ik hier heb gehad. 
 
Juf Nikki 
 

 

De fietsoverkapping is klaar 
 
Onze nieuwe fietsoverkapping voor de fietsen van het personeel is klaar. Wij zijn er heel blij mee! 
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SPORT 
 

Schoolvoetbal 
 
Wat hebben we een geluk dat de besmettingen rond corona snel afnemen en dat we dit schooljaar toch nog 
kunnen genieten van het schoolvoetbal. Vrijdag 2 juli wordt bij VV Hoogland het schoolvoetbaltoernooi voor de 
jongens uit groep 7 en 8 gespeeld. 

 
Enkele belangrijke punten voor vrijdag 2 juli: 
- Uiterlijk 15.15 uur melden bij de wedstrijdtafel. 
- De wedstrijden duren 13 minuten en worden op een half veld gespeeld. 
- Er wordt 8 tegen 8 gevoetbald. 
- Poule wedstrijden worden allemaal op hetzelfde veld gespeeld. 
- Alle deelnemers moeten het schoolsport T-shirt aan. 

 

Zaterdag 26 juni worden de corona maatregelen nog verder versoepeld. Dit betekent dat er ook weer 
toeschouwers aanwezig mogen zijn. Dus ouders, grootouders, klasgenoten, leerkrachten en anderen zijn weer 
welkom! 
 
Wij spelen het voetbaltoernooi met twee teams. Omdat iedereen graag met zijn/haar eigen vrienden en 

klasgenoten in een team wil spelen, heb ik een groep 7 team en een groep 8 team samengesteld. 
 
Wedstrijdschema voor de Aloysiusschool: 
 

 
 
Aloysius 

Sam, Jort, Bowen, Gijs, Christiaan, Lucas B., Casper S., Joris, Matthijs, Monne, Melle, Casper en Adam. 
 
Aloysius 2 
Ruben, Adam, Bruno, Hielke, Joep, Nadir, Timo, Mikkel en Sami. 
 
Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, laat dit dan zo snel mogelijk aan mij weten zodat er straks niet een team 

met te weinig spelers staat. 

 
Sportieve groet, 
 
Rene, vakleerkracht gym 
rstreef@sro.nl 
 
 

 
 
 

4   5   

KPOA Malelande Malelande 8A KPOA De Aloysiusschool Aloysius  

KPOA Aloysiusschool Aloysius 2 Montessori De Kosmos Kosmos United 

Vuurvogel Jongens Vuurvogel 1 OBS De Achtbaan team 1 

Vlinderslag Vlinderslag groep 7 OBS De Gondelier Gondelier groep 7/8 

OBS Atlantis 8B Boys  OBS Atlantis Het Atlantisch 10-tal 

    

Malelande 8A Aloysius 2 Aloysius  Kosmos United 

Jongens Vuurvogel 1 Vlinderslag groep 7 team 1 Gondelier groep 7/8 

8B Boys  Malelande 8A Het Atlantisch 10-tal Aloysius  

Aloysius 2 Jongens Vuurvogel 1 Kosmos United team 1 

vlienderslag groep 7 8B Boys  Gondelier groep 7/8 Het Atlantisch 10-tal 

Jongens Vuurvogel 1 Malelande 8A team 1 Aloysius  

Aloysius 2 Vlinderslag groep 7 Kosmos United Gondelier groep 7/8 

8B Boys  Jongens Vuurvogel 1 Het Atlantisch 10-tal team 1 

Malelande 8A Vlinderslag groep 7 Aloysius  Gondelier groep 7/8 

Aloysius 2 8B Boys  Kosmos United Het Atlantisch 10-tal 
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OVERIG 
 

Kindercursus Superkidz 
 

 
 
www.superkidz.nl 
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Boek ‘n Trip 
 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben 
met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! 
Met de gratis online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op 
een telefoon of tablet. 
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online 
Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met 
boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een 

leesachterstand. Leuk, en handig! 
 
Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app vinden 
 

 

Skateweek Skatepark Utrecht 
 
De Skateweek is een skateboard event voor kinderen vanaf 6 jaar. 
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