
Aloysiusschool - Dupontplein 14 - 3817 DV Amersfoort – (033) 461 71 91 
www.aloysiusschool.nl 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Alweer 4 weken onderweg in het nieuwe schooljaar 
 
De afgelopen weken hebben de groepen gewerkt aan de gouden weken (de eerste weken van het schooljaar). Er 
wordt extra ruimte gemaakt in het rooster om te werken aan de groepsvorming. Hierbij wordt het voor de 
leerlingen duidelijk welke afspraken en regels er zijn voor het werken in de klas. Dit zorgt voor duidelijkheid en 

veiligheid voor de leerlingen. Dit proces verloopt in de ene groep sneller dan in de andere groep. We hebben 
afgelopen jaar bewust gekozen om (bijna) alle groepen hetzelfde te houden. Dit zorgt voor rust. 
 
Daarnaast hadden we ook de startgesprekken. We horen hier vanuit de leerkrachten enthousiaste verhalen over. 

Ze hebben meteen een beeld van de kinderen en hun gezin gekregen. Omdat we ook benieuwd zijn naar uw 
ervaringen zouden we het fijn vinden als u enkele vragen wilt beantwoorden op het formulier in de volgende link: 

https://forms.gle/BwBzjPHoQTCd51ox5 
 
De groepen 3 t/m 8 zijn gestart met de nieuwe methode Da Vinci. Dit is een wereldoriëntatiemethode waarin onder 
meer de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en burgerschapsvorming samenvallen. Het is een methode waarbij 
de leerlingen meer zelf op onderzoek gaan en waarbij de leerkracht een meer coachende rol heeft. 
De groepen 1/2 zijn gestart met het thema "Giga Groen" wat ook het thema is van de Kinderboekenweek. En 
samen met de hele school bouwen we aan een legowerk waarbij ook Giga Groen het thema is. Alle scholen van de 

KPOA doen mee aan deze legowedstrijd. We hopen natuurlijk dat we winnen... 
Het bruist weer lekker in de school! Fijn! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Aloweetjes 
16 september 2022  

Agenda 
 

• 20 september MR vergadering 
 
• 23 september Schoolreisje groepen 1 t/m 4 
 
• 26 september ALV de STAM (20.00 – 21.00 uur op school) 
 

• 27 september KPOA studiedag (alle groepen vrij) 

 
• 3 oktober Voorstelling in de Veerensmederij (groepen 5 en 6) 
 
• 3 en 4 oktober Schoolfotograaf 
 
• 4 oktober Ouderpanel (19.30 – 20.30 uur op school) 

 
• 5 oktober Dag van de Leerkracht 
 
• 14 oktober Info-ochtend nieuwe ouders (9.00 – 10.00 uur op school) 
 
• 18 oktober  Leerlingenraad (13.15 – 14.00 uur) 
 

• 22 t/m 30 oktober Herfstvakantie 
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Reminder: ALV de STAM 
 

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

Jessica Piët - van der Mispel 
Joop van Diepen 
Jelger Spijkerboer 
 

 

Samenwerking KPOA/SKOSS 
 
Voor de zomer informeerden we u over het proces van verkenning voor bestuurlijke samenwerking tussen KPOA en 
SKOSS. Inmiddels zijn we wat stappen verder. Er zijn een aantal besluiten genomen en het plan van aanpak is 
verder uitgewerkt. 
In een filmpje vertellen we u meer over de volgende stappen die we gaan zetten. Het filmpje is te bereiken via 
deze link: https://youtu.be/aGwelwmhLkI 

Heeft u vragen, neem dan contact op met de schoolleider van de school van uw kind. 
 
Winfried Roelofs en Martijn van Elteren 
Bestuurders KPOA en SKOSS 
 

 

Schoolshirts 
 
Deze week hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 een schoolshirt meegekregen. Deze mag u het hele jaar thuis 
houden. Is er een activiteit dan heeft u altijd het shirt bij de hand. 
Bent u tussendoor een shirt kwijt, dan kunt u naar Mike, de conciërge. Hij heeft extra shirts. Er wordt hier wel € 5 
voor gevraagd. Dus wees zuinig op de shirts. Dit geldt ook als het shirt voor het einde van het schooljaar niet wordt 
ingeleverd. 

 

 

Wijziging mobiel nummer en/of adres 
 
Voor een goede communicatie met ouders is het belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken. Wilt u 

adreswijzigingen en/of wijzigingen in mobiele nummers daarom zo snel mogelijk per mail doorgeven aan de 
administratie? 

 

 

Afspraken Parro 
 

Om het geheugen wat op te frissen en ter informatie aan nieuwe ouders herhalen we graag de afspraken die we 
hebben gemaakt omtrent het gebruik van Parro. 
 

Het sturen van berichten door leerkrachten 
 

Wanneer communiceren leerkrachten? We streven ernaar dat de leerkracht minimaal 1 x per 2 weken 
een bericht stuurt over een activiteit of gebeurtenis in de 
groep. Meer kan/mag natuurlijk altijd. Dat betekent dat er 
verschillen kunnen zijn tussen de groepen waarin uw kind zit. 

Waarover communiceren leerkrachten? Groepsberichten: bijv. berichten met foto’s over uitjes, wat 

hebben we geleerd vandaag, ouderbrief, verzoek om spullen 
mee te nemen, vrijwilligers vragen etc. 

Individueel bericht: het maken van een afspraak voor 
persoonlijk contact. 
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Wanneer zijn leerkrachten voor ouders 

bereikbaar en wanneer kunt u een reactie 
verwachten? 

De bereikbaarheid van de leerkracht is op haar/zijn werkdagen 

van 8.00 uur tot 16.30 uur. Reageren doen we binnen drie 
werkdagen. Buiten deze tijden wordt er niet van de teamleden 
verwacht dat ze reageren of berichten aanmaken. Lesgeven en 
aandacht voor het kind krijgen voorrang. 

Waarover communiceren we niet via Parro? Over de voortgang, het gedrag of bijzonderheden van een kind 
communiceren we niet via de Parro app. We maken wel via 

Parro een afspraak voor persoonlijk contact. 

Mailen via Parnassys doen we bij deze 

uitzondering: 

Alle afspraken rondom ondersteuning en begeleiding van 

kinderen waarbij het Samenwerkingsverband of externen 
betrokken zijn, worden altijd verstuurd per mail via Parnassys. 
Dit is belangrijk voor de dossieropbouw. Het gaat hierbij om 
de bevestigingsmail en gespreksverslagen van en voor ouders. 

 

Het sturen van berichten door administratie/MT 
 

Aloweetjes Wordt via Parro door de administratie verstuurd. 

Berichten m.b.t. de afwezigheid/vervanging 
van een leerkracht 

Worden via Parro door het MT verstuurd. 

Schoolbrede algemene berichten Worden via Parro door het MT verstuurd. 

 

Het sturen van berichten van ouders naar leerkrachten 
De functie zal gebruikt worden voor korte mededelingen. 
 

Het sturen van een mededeling Dit zijn korte mededelingen zoals bijvoorbeeld het maken 
van een afspraak voor het vieren van een verjaardag. 
Houd u bij het sturen van een mededeling rekening met de 
werkdagen van de leerkracht voor wie de mededeling is 

bestemd. 

Een afspraak doorgeven Het doorgeven van een afspraak bij de huisarts, ziekenhuis, 

orthodontist etc. is mogelijk via Parro. Het is wel belangrijk 
dat dit tijdig gebeurt. Wanneer het pas op de dag zelf 
bekend is, moet dit telefonisch doorgegeven worden aan de 
administratie (033-4617191). 

Reactiemogelijkheden ouders Bij groepsberichten: 

Ouders kunnen enkel met een like reageren. 

Bij individuele berichten: 

Ouders kunnen een bericht (korte mededeling) sturen naar 

de leerkracht, zoals bijv. een doktersafspraak doorgeven of 

een verzoek om een afspraak. 

Ouders onderling: 

Deze functie laten we nog uit. 

 

Wat doen we niet via Parro? 
 

Ziekmelden Ziekmeldingen worden telefonisch vóór 8.30 uur aan de 

administratie doorgegeven (033-4617191). 

Verlof aanvragen  Altijd d.m.v. het invullen van het aanvraagformulier 
bijzonder verlof en deze af te geven aan/te sturen naar de 
administratie 

 

Algemene afspraken 
 

Er worden geen berichten via het persoonlijke mobiele nummer van de leerkracht gestuurd. 

Lees het bericht voor het versturen nog eenmaal door. 

Kies positieve woorden en blijf vriendelijk. 

Stuur foto’s niet ongevraagd vanuit Parro door. Er zijn ouders die akkoord zijn met het gebruik van foto’s in Parro, 

echter niet voor verspreiding. 
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‘KPOA doet en viert’ 
 

Op dinsdag 27 september a.s. viert KPOA, de stichting voor Katholiek Primair Onderwijs 
Amersfoort e.o. haar 25-jarig bestaan. Dit markeren wij met een gezamenlijke 
studiedag in het teken van burgerschapsvorming, een wettelijk verplicht onderdeel van 
het onderwijsaanbod in basisscholen. Basisscholen in Nederland zouden volgens de 
onderwijsinspectie meer werk moeten maken van het ontwikkelen van 
maatschappelijke betrokkenheid en het kritisch leren nadenken over de samenleving. 
Om het gesprek over deze bredere invulling van onze burgerschapsopdracht een extra 

impuls te geven, viert KPOA haar jubileum middels ‘KPOA doet en viert’, een 
vrijwilligersdag à la ‘NL Doet’. 
 
We zijn daarbij als vrijwilliger te gast bij organisaties met een maatschappelijke opdracht, die zich richten op het 
welzijn en de zorg voor mensen en natuur. Organisaties die zich inzetten om kwetsbare jongeren en ouderen met 
een fysieke of mentale beperking of buren die in armoede leven een waardig bestaan te geven. Ongeacht hun 

maatschappelijke, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. En organisaties die zich inzetten voor behoud van 

de natuur en bescherming van dieren. Door er niet alleen over te praten maar ook daadwerkelijk de handen uit de 
mouwen te steken, proberen we het belang van maatschappelijke betrokkenheid te onderstrepen en elkaar te 
inspireren om in het onderwijs aan leerlingen daar bewust meer aandacht aan te besteden. 
 
Met onze ruim 500 medewerkers vieren we deze dag vanuit onze KPOA kernwaarden in ‘Verbondenheid’ met anderen 
SAMEN! Ook om in gesprek te gaan over het ‘Vakmanschap’ van deze maatschappelijke organisaties, het 

‘Vertrouwen’ dat zij uitstralen naar mens en natuur en de inspiratie die wij hieruit kunnen opdoen voor ons onderwijs. 
De handen worden ook letterlijk uit de mouwen gestoken: 
• Houten lambrisering in de woongangen schuren en verven van Stichting Sprank/Hart van Vathorst 
• Schilderen en een omheining maken bij Zorgboerderij Blommendal 
• Pannenkoeken bakken, wandelen en fietsen met een duofiets met bewoners van Bartimeus in Doorn 
• Hondenvelden aanvegen en kattenmandjes schoonmaken bij Dierenbescherming Amersfoort 
• De tuin rust-klaar maken voor Zorgerf Land in Zicht in Amersfoort 

• Ezelverzorging bij de Ezelsociëteit in Zeist 
• Helpen bij de campingweek voor ouderen bij Accoladezorg, locatie De Wijngaard in Bosch en Duin 
• Producten van de Groente & Fruitbrigade die zij binnen krijgen van telers en andere bedrijven sorteren en her-

verpakken voor in de voedselpakketten voor de Voedselbank 
• Samen met ouderen van zorginstelling Vecht en IJssel een dagje naar Dierenpark Amersfoort en samen zingen 

en een gezellige dag verzorgen voor de bewoners die niet zo mobiel zijn. 

En nog veel meer.... 
We sluiten de dag af met een ontmoeting van alle medewerkers van KPOA. Wij delen onze ervaringen tijdens een 
lekker etentje en we vervolgen de jubileumviering met een mooi avondprogramma. 
 

 

Ouderpanel 
 
Ook dit jaar hebben we weer een ouderpanel. 

We vinden het belangrijk om een mogelijkheid te hebben om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier met u 
in gesprek te gaan. 
 
Wat is een Ouderpanel? 
Een ouderpanel is een open gesprek tussen vertegenwoordiging (schoolleidin) 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 door middel van 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 keuzes 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 dinsdag 4 oktober, dinsdag 13 
december, donderdag 16 februari en donderdag 25 mei, van 19.30-20.30 uur op school. 
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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 15 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 21 september. Wilt u hierbij aangeven in welke groep(en) uw kind(eren) 
zit(ten)? 

 
Onderwerpen waar we het in iedergeval over willen hebben zijn: het nieuwe schoolplan 2023-2027, gesprekken over 
de ontwikkeling van uw kind, PR van ouders en gezonde school. Maar we horen ook graag wat er onder ouders leeft 
en waar we met elkaar over in gesprek kunnen gaan. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan horen we dit graag. 
 

 

SPORT 
 

De eerste weken zijn weer voorbijgevlogen dit schooljaar. Ook dit jaar willen wij graag met zoveel mogelijk 
schoolsporttoernooien meedoen. Helaas was er voor het korfbaltoernooi te weinig animo waardoor wij die helaas 
hebben gemist. Natuurlijk gaan wij ervoor dat de Aloysiusschool bij alle andere toernooien gewoon 

vertegenwoordigd is. Inschrijven gaat hoofdzakelijk via Parro, maar per mail naar r.streef@kpoa.nl is ook een 
optie. Let op: wanneer de inschrijving via Parro wordt gedaan worden automatisch alle broertjes en zusjes ook 
aangemeld. 
 

Sportagenda 
 

Sporttoernooi Wie Wanneer Waar 

Streetwise cup Groep 7 en 8 jongens 19-09-2022 Cruyff Court Dollardstraat 

Streetwise cup Groep 7 en 8 meiden 19-09-2022 Cruyff Court Dollardstraat 

Handbal Groep 3 en 4 07-10-2022 Sportpark Zielhorst 

Handbal  Groep 5 t/m 8 14-10-2022 Sportpark Zielhorst 

Tafeltennis Groep 4 t/m 8 27-10-2022 Sporthal de Bieshaar 

Volleybal Groep 5 t/m 8 11-11-2022 Sporthal Amerena 

Dammen  Groep 5 t/m 8 27-11-2022 IKC Vlinderslag 

Zaalvoetbal Groep 5 t/m 8 Mix 28-12-2022 Bokkeduinen 

Zaalvoetbal  Groep 5 t/m 8 meiden 30-12-2022 Bokkeduinen 

 

Streetwise cup jongens 7 en 8 
 

Datum: maandag 19 september 2022 
Locatie: Cruyff Court, Dollardstraat 131 
Tijd: 15.00 – 16.00 uur. Uiterlijk om 14.30 uur aanwezig. 
 
Team: Sven, Stijn, Joshua, Jelger, Guus, Steijn en Mathias. In de wandelgangen begreep ik al dat er meer jongens 
meedoen. Jullie kunnen gewoon bij het team aanhaken en zullen met elkaar moeten wisselen. 
 

Streetwise cup meiden 7 en 8 
 
Helaas moet ik mededelen dat er te weinig meidenteams zijn ingeschreven om de voorrondes te kunnen spelen. 
Dit betekent dat wij niet op 19 september aanwezig hoeven te zijn bij het Cruyff Court. Het goede nieuws is dat 
alle meidenteams direct geplaatst zijn voor de stadsfinale van de Streetwise cup op woensdag 26 oktober. Meer 
informatie volgt op een later moment. 

 
Datum: woensdag 26 oktober 2022 
Locatie: Handbalvereniging Fidelitas 
Tijd: 10.00 – 13.00 uur. 
 
Team: Elin, Sammy, Tine, Mila en Doutze. 
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OVERIG 
 

Buurtsport Amersfoort Zuid 
 
Kinderen kunnen ook dit schooljaar weer gezellig sporten na schooltijd met 

hun vrienden of klasgenoten! 
Kan jouw kind niet genoeg krijgen van gym op school? Doe dan mee met de 
buurtsport activiteiten. Elke week (m.u.v. vakanties) zijn er weer leuke 
sportactiviteiten in de gymzaal aan de Woestijgerweg (in de Bilalschool). 
Buurtsport groep 1-2-3-4: iedere maandag 14.30 – 15.30 uur, inloop vanaf 
14.15 uur. 

Buurtsport groep 5-6-7-8: iedere donderdag 14.30 – 15.30 uur, inloop vanaf 
14.15 uur. 
Aanmelden via www.abc.nl onder ABC Vermeer-, Berg-, Leusderkwartier. 
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