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Nieuwste Corona update 
 
We doen er samen (ouders, leerkrachten en leerlingen) natuurlijk alles aan om te voorkomen dat we besmet raken 
met het Covid-19 virus. We vinden het erg fijn om volwassenen zoals ouders, stagiaires en vrijwilligers weer binnen 

de school te kunnen ontvangen. We hopen ook dat we dit voorlopig kunnen blijven doen. 
 
Op de persconferentie van afgelopen maandag zijn er geen wijzigingen genoemd voor de onderwijssector. 
We blijven wel alert op de volgende afspraken: 
 
Naar school 

• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende 
hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar school. 

 
Thuis blijven 

• Woont het kind bij iemand in huis die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is, dan blijft 
iedereen thuis totdat de uitslag van de test bekend is. 

• Is iemand in het gezin van het kind positief getest, dan moet het hele gezin 10 dagen in quarantaine. 

• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) en heeft het kind 
nauw contact (gehad) met iemand die positief getest is dan blijft het kind thuis. 

• Heeft het kind klachten, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet het kind 
thuisblijven en mag hij/zij weer naar school 24 uur nadat de klachten over zijn. Het kind hoeft niet getest te 
worden, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts. 

 

Ouders kunnen, als ze uitgenodigd zijn, de school binnen komen, mits ze geen  verkoudheidsklachten (zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) hebben. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij 
plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) graag de afspraak op school afzeggen. 

 

 

Wat te doen bij een besmetting met het Coronavirus? 
 

We staan in nauw contact met de GGD en zullen de richtlijnen opvolgen. Mocht er een gezinslid van een leerling 
Corona hebben dan zullen we de ouders van de betreffende groep van deze leerling inlichten (overigens zonder het 
noemen van namen). 
Bij een besmetting van een leerling of een leerkracht zullen alle groepen worden geïnformeerd. 
 

 

Wat te doen bij …... er is geen inval? 
 

Zoals in de vorige Aloweetjes is geschreven willen we ervoor zorgen dat we het primaire proces zoveel mogelijk 

continueren. De te nemen maatregelen vragen extra inzet van alle personeelsleden. Mocht er op geen enkele wijze 
inval beschikbaar zijn, dan vragen wij u uw kind(eren) thuis te houden. Elke leerkracht heeft voor zijn/haar groep 
een NOODpakketje gemaakt waarin herhalingsstof is verwerkt. Deze pakketjes worden maandag 5 oktober a.s. aan 
alle leerlingen uit groep 1 t/m 8 uitgedeeld. Als uw kind dus thuis moet blijven omdat er geen inval is, dan maakt 
hij/zij de stof uit dit noodpakketje. Dit kunnen de kinderen zonder (als het goed is) instructie uitvoeren. 

We verzoeken u deze pakketjes zorgvuldig bewaren en alleen te gebruiken als het nodig is. Ondertussen kijken we 
welke andere mogelijkheden er zijn om, als de situatie zich voordoet, toch thuis te kunnen werken aan schoolwerk. 
 
 
 
 
 

 Aloweetjes 
1 oktober 2020  

Agenda 
 
 

• 2 oktober Schoolreisje 1 t/m 4 
 
• 19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 
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Start kinderboekenweek 
 

Op woensdag 30 september is de Kinderboekenweek van start gegaan met als thema ‘Geschiedenis’. Enkele juffen 
zijn in hun kledingkist gedoken en kwamen in de stijl van vroeger naar school. 

 

 
 

 

SPORT 
 

Inschrijven 
 
Inschrijven voor een sporttoernooi gaat via Parro. Schrijf je op tijd in en noteer de datum alvast in de agenda! 
Uiteraard functioneert een team zonder coach niet zo best en daarom wil ik u, als u dat leuk lijkt, als ouder vragen 

om u aan te melden als coach. 
 

Sportagenda 
 
Nog even en dan zal het eerste schoolsporttoernooi van dit schooljaar plaatsvinden in sportpark Zielhorst. De 
Aloysiusschool is met één groep 5/6 team en twee groepen 7/8 teams vertegenwoordigd. Helaas zijn er te weinig 

inschrijvingen binnen gekomen om ook met een groep 3/4 team naar het toernooi te gaan. 
 
Vrijdag 9 oktober Handbaltoernooi groep 5 t/m 8 
 Aanvang: 15.00 uur 

 Eindtijd: uiterlijk 19.00 uur 
 Locatie: Sportpark Zielhorst 
 

Team 1 - groep 5/6 
Mila / Benjamin / Jannick / Jelger / Luna / Marieke / Markus / Merle / Steijn / Stijn / Tine / Iris 
 
Team 2 - groep 7/8 
Bruno / Hielke / Samuel / Kobe / Matthijs / Monne / Joep / Melle 
 

Team 3 - groep 7/8 
Sami / Nadir / Adam / Pieter / Koen / Esmee / Rimke / Daan 
 
7-handbal wordt gespeeld op een heel handbalveld met 6 veldspelers en 1 keeper. Er mag onbeperkt gewisseld 

worden. 
Mochten er nog ouders zijn die een van deze teams willen begeleiden, dan kunt u mij mailen en zal ik u van de 
laatste informatie voorzien. Uiteraard zal ook ik die middag aanwezig zijn en eventueel een team begeleiden. 

 
 
Donderdag 22 oktober Tafeltennistoernooi groep 4 t/m 8 Uiterste inschrijfdatum 
 Van 09.30 – 16.30 uur in Sporthal de Bieshaar 12 oktober 
 
Vrijdag 30 oktober Volleybaltoernooi groep 5 en 6 Uiterste inschrijfdatum 
 Van 15.00 – 17.30 uur in Sporthal Amerena 12 oktober 
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Vrijdag 6 november Volleybaltoernooi groep 7 en 8 Uiterste inschrijfdatum 
 Van 15.00 – 17.30 uur in Sporthal Amerena 12 oktober 

 
Zondag 22 november Damtoernooi groep 5 t/m 8 Uiterste inschrijfdatum 
 Van 10.00 – 14.00 uur in OBS de Vlinderslag 12 november 
 

Maandag 28 december Zaalvoetbaltoernooi jongens + mix groep 5 t/m 8 Uiterste inschrijfdatum 
 Van 09:00 – 19:00 uur in Sporthal Amerena 12 november 
 
Dinsdag 29 december Zaalvoetbaltoernooi jongens + mix groep 5 t/m 8  Uiterste inschrijfdatum 
 Van 09.00 – 19.00 uur in Sporthal Amerena 12 november 
 
Woensdag 30 december Zaalvoetbaltoernooi meiden groep 5 t/m 8 Uiterste inschrijfdatum 

 Van 09.00 – 19.00 uur in Sporthal Amerena 12 november 
 
Sportieve groet, 

 
René Streef, vakleerkracht gym 
rstreef@sro.nl 
 

 

OVERIG 
 

Uitnodiging webinar Marcel van Herpen 
 
In de vorige Aloweetjes hebben wij een afbeelding geplaatst van een uitnodiging voor een webinar met Marcel van 
Herpen over het begrijpen van gedrag van kinderen (wat wil het kind vertellen met het gedrag dat hij/zij laat zien). 
Daarnaast zal hij ingaan op de driehoek van samenwerking tussen ouders, school en zorg rondom het kind. Dit 

webinar vindt plaats op de Dag van de Leerkracht op maandag 5 oktober om 19.30 – 21.00 uur. In de afbeelding 

stond een link om dit webinar te kunnen bijwonen. De link zetten we hier nogmaals neer, omdat deze in een 
afbeelding (natuurlijk) niet werkt. 
https://us02web.zoom.us/j/88308574549?pwd=OXFOVHBNRHNSMk43eXExQTR3NzlSUT09%0D#success 
Het password is 682191. 
 

 

Rots- en water training 
 

 
 
 

 
 

 
 

Training vanaf 12 oktober 2020 
 
8 lessen voor kinderen van 7 tot 10 jaar 
Data: 12, 26 oktober en 2, 9, 16, 23, 30 november en 7 december 
Tijd: 15.00 – 16.00 uur 

Kosten: EUR 195 p.p. 
Locatie: gymzaal Aloysiusschool - Dupontplein 14 - Amersfoort 
 
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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U kunt uw kind nog aanmelden voor de TypeApp typecursus 
 

 
 

 

AZC in Beeld 
 
Normaal zouden wij, zoals elk jaar, een Open Dag bij ons op het AZC houden. Helaas gooit Corona wat dat betreft roet in het eten. 
Om toch aandacht te besteden aan onze locatie, de organisatie en onze bewoners is er een AZC Amersfoort krantje gemaakt. 
Het leek ons een leuk idee om deze ook onder de scholen te verspreiden die in onze regio liggen. Op sommige van deze scholen 
gaan ook kinderen van onze locatie naar school. Via dit krantje kunt u in het kort wat lezen over het leven op een AZC. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze mail, dan wel informatie uit het krantje, nog vragen hebben kunt u mij altijd een reactie sturen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cindy van Dijk – Hoogstraten 
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

 

Telefoon: 088-7159200 
Website: www.coa.nl 

Bezoekadres: Barchman Wuytierslaan 53 
3819 AB Amersfoort 
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Gezinnen gezocht voor nieuw kinderprogramma op NPO Zapp 
 

Voor een nieuw programma op Zapp waarin gezinnen een Bekende Nederlander in hun eigen huis om de tuin 
proberen te leiden, is IDTV op zoek naar leuke gezinnen. 

Heb jij een kind in groep 6, 7 of 8 en vind je het leuk om met jouw gezin van minimaal 4 personen een dag in de 
spotlights te staan en een BN’er om de tuin te leiden? Geef je dan nu op! 
 
Het gaat om een programma waarbij een Bekende Nederlander een dagje langskomt bij jullie thuis. Jullie opdracht 
is om iets verborgen te houden voor hem of haar… en als dat lukt winnen jullie een prijs voor het hele gezin! De 
precieze details zijn nog geheim, maar het belooft heel leuk te worden. 
 

Mocht je nou denken ‘wij willen meedoen!’ dan kun je je opgeven via deze link of mail naar aanmelden@idtv.nl. 
Maar stuur dit bericht vooral ook door als je een gezin kent waarvan je denkt dat dit echt iets voor hen is. 
 
Vriendelijke groet en misschien tot snel! 
 

Liese Molenaar 
Redacteur 

  0610399681  

  liese.molenaar@idtv.nl 
 
Overschiestraat 176 
1062 XK Amsterdam 
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