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Aanpassing richtlijn neusverkoudheid 
 
Het ‘snotneuzenbeleid’ wordt per maandag 12 juli a.s. versoepeld. 

Bij milde klachten zoals keelpijn of niezen mogen kinderen t/m 12 jaar naar school en naar de kinderopvang, en 
krijgen ze geen testadvies meer. 
 

 

Musical groep 8 
 

Op maandagavond 5 juli en dinsdagavond 6 juli hebben alle leerlingen van groep 8 de eindmusical opgevoerd voor 
hun ouders. Het was heel fijn dat dit kon. De leerlingen hebben hun uiterste best gedaan en een leuke, vrolijke en 
mooie musical neergezet. Op dinsdagavond werd deze gestreamd, zodat andere familieleden en de leerkrachten, die 
er niet live bij konden zijn, toch thuis de musical konden zien. Een groot applaus! 

 

 

Nieuw schooljaar… nieuwe collega’s 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar starten twee nieuwe collega’s op onze school. Zij stellen zich hieronder voor. 
 

 
 

 
 
Juf Josje 
 
Mijn naam is Josje van der Pas en vanaf aankomend schooljaar zal ik drie dagen in de week 

voor groep 7 staan. Daarnaast zal ik een vierde dag binnen de school ondersteunen. Dit is 
mijn eerste baan als afgestudeerde juf en ik heb er erg veel zin in! 

 
Josje 
 
 
 

 

 
 
 
Juf Steffenie 
 
Mijn naam is Steffenie van den Tweel, ik ben 25 jaar oud en woon in Leusden. In mijn vrije 

tijd ben ik graag creatief bezig, lees ik graag, luister ik naar muziek, onderneem ik leuke 

activiteiten met vriendinnen en ben ik geregeld in de sportschool te vinden. 
 
In 2018 ben ik afgestudeerd aan de ALPO te Utrecht. Vervolgens heb ik binnen de KPOA op 
verschillende scholen en in verschillende groepen voor kortere en langere periodes gewerkt. 
Volgend schooljaar start ik bij jullie op de Aloysiusschool als juf van groep 1/2. 
 
Steffenie 

 
 

 

 Aloweetjes 
9 juli 2021  

Agenda 
 
• 16 juli Alle groepen vrij 
 
• 30 augustus Eerste schooldag na de zomervakantie 

http://www.aloysiusschool.nl/
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Aankondiging Schoolreisjes Aloysiusschool: Save the date! 
 

Het schooljaar is bijna ten einde, maar wij zijn alweer bezig met de organisatie van de schoolreisjes, die 
traditiegetrouw 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. We zijn blij dat het ernaar uitziet dat het allemaal kan doorgaan, maar er blijft natuurlijk een 
voorbehoud m.b.t. de dan geldende situatie rondom Covid-19.  

 
De data en de bestemmingen voor 2021 zijn: 
- Groep 1-4: vrijdag 24 september 2021 
- Groep 5-8: vrijdag 17 september 2021 
 
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, Laurent van der Raad en Rieneke Heinink 
 

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: Kano en Survival 

Bestemming: 
Groep 1-2: Oud Valkeveen 
Groep 3-4: Juliana Toren 
Groep 5-6: Billy Bird Hemelrijk (Uden)* 
Groep 7-8: Duinrell 
*Nieuwe bestemming, was voorheen Dolfinarium 

Vervoer: 
Groep 1-6 bus, Groep 7-8 fiets 

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 10 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 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Bestuur oudervereniging STAM zoekt secretaris 
 
Ter versterking van het bestuur van de Oudervereniging zijn wij op zoek naar een enthousiaste secretaris. We 
vergaderen een paar keer per jaar. Het huidige bestuur bestaat uit Jessica Piët (penningmeester) en Jelger 
Spijkerboer (voorzitter). Voor meer info kun je ook even kijken op www.stam-aloysius.nl. 
Heb je interesse, laat het ons even weten via bestuurstam@gmail.com. 
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ZomerPretPas 
 

In de afgelopen week hebben de kinderen de ZomerPretPas mee naar huis gekregen. Een papieren boekje vol 
leuke, spannende, sportieve en groene vakantie avonturen, binnen en vlak buiten de Amersfoortse stadsmuren.  
Kinderen kunnen samen met hun ouders/verzorgers meedoen. 
Op vertoon van de ZomerPretPas zijn de zomeractiviteiten gratis of met korting te bezoeken.  
 
Het thema is dit jaar: Diep in de Zee. 
De zee heeft ook last van de klimaatproblemen zoals smelten ijsschotsen, zwetende ijsberen, huilende walvissen 

en drijvende plastic troep. In de ZomerPretPas wordt daar aandacht aan besteed. 
 
Voor sommige zomeractiviteiten moet je je vooraf aanmelden. Dit kan pas vanaf dinsdag 13 juli via de website. 
Meer informatie over de ZomerPretPas is te vinden op www.zomerpretpas.nl. 
 
 

 

 

OVERIG 
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