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Gevonden voorwerpen 
 

Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober zullen we buiten bij het hek (of bij slecht weer bij de hoofdingang) tafels 
neerzetten waarop de gevonden voorwerpen liggen. Alle spullen die niet zijn opgehaald worden in dezelfde week 
naar de Kringloop of Weggeefwinkel gebracht. 
 

 

Schoolreisjes 
 
We kijken terug op twee mooie dagen waar alle leerlingen op schoolreisje gingen. Wat hebben ze veel beleefd en 
meegemaakt en wat kwamen ze vol verhalen de school weer binnen. We willen alle ouders bedanken die mee zijn 
gegaan en die hebben geholpen met de organisatie. Mede door jullie zijn het 2 fantastische dagen geworden. Via de 

Parro app zijn er in de groepen al heel veel foto’s gedeeld. Leuk! 
 

 

Coronaversoepelingen 
 
Vanaf afgelopen week is het zo dat, als er een besmetting is van een leerling in een klas, niet meer de hele klas in 
quarantaine hoeft. Alleen de besmette leerling blijft thuis. Bij meer dan twee coronabesmettingen in een klas zal de 
klas wel in quarantaine moeten. 

We blijven nauw contact houden met de GGD en het advies opvolgen dat zij ons geven. 
 

 

Brengen van de kinderen 
 
Hoewel we geen afstand meer hoeven te houden onderling, blijven we dit wel doen waar het kan. Daarom blijven 

we het brengen van de kinderen op dezelfde manier doen; ouders brengen de kinderen tot aan het hek en nemen 
daar afscheid. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 lopen dan zelfstandig de school in. Hulp vragen om mee te lopen mag 
altijd; er blijven teamleden buiten lopen om de leerlingen te ondersteunen. 
 
Bij een startende kleuter kunt u de eerste week meelopen tot aan de rode deur om afscheid te nemen. Mocht er 
bijvoorbeeld nog een tas of traktatie gebracht moeten worden, dan kunt u zelf naar binnen lopen. De deuren gaan 

niet meer om 8.15 uur open, maar om 8.20 uur. 
Navraag bij ouders en leerkrachten heeft opgeleverd dat dit veel rust geeft voor de kinderen. Ze vinden het 
overzichtelijker en de les kan op tijd beginnen. Leerlingen blijken het eigenlijk heel gewoon te vinden om dit te doen 
en ervaren hierbij veel zelfvertrouwen. 
 
Als team gaan we nog wel nadenken op welke manier u toch af en toe de klas in kunt lopen, zodat u betrokken blijft 

bij de groep van uw kind. Dit is met name voor de jonge kinderen belangrijk. 

 

 

Tekorten in het onderwijs 
 
De tekorten worden steeds meer zichtbaar, ook in Amersfoort. De invalpool is nagenoeg leeg en met name bij 
vacatures en langdurige vervangingen zoals een zwangerschapsverlof, zal vervanging zoeken moeilijk worden. 

Binnen Amersfoort praten scholen al over een 4-daagse schoolweek om zo de tekorten op te kunnen vangen.  
 
 
 

 Aloweetjes 
1 oktober 2021  

Agenda 
 

• 6 oktober Open Dag alle basisscholen in Amersfoort 
 
• 16 t/m 24 oktober Herfstvakantie 
 
• 28 oktober Alg. Ledenvergadering Oudervereniging de STAM (20.00 uur op school) 
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We maken ons echt zorgen over deze tekorten en doen er alles aan om mensen enthousiast te maken en te 
houden voor dit mooie vak. 

 

Oproep: invallers 
 
Wie heeft er een onderwijsbevoegdheid en zou willen invallen op de Aloysiusschool? 
We komen graag in contact met ouders die een onderwijsbevoegdheid hebben en af en toe willen invallen bij ons op 
school. Of kent u iemand die kan/wil lesgeven op de Aloysiusschool? Ook onderwijsassistenten of 
lerarenondersteuners zijn welkom. Ze kunnen contact opnemen met Judith via aloysiusschool@kpoa.nl of even bellen 

naar school. 
 

 

Afspraken met betrekking tot leerplicht, verzuim en verlof 
 
Door de vele aanvragen die we krijgen voor extra (vakantie) of bijzonder verlof en het regelmatig te laat komen van 

leerlingen zetten we de afspraken met betrekking tot leerplicht, verzuim en verlof nog even duidelijk in de Aloweetjes. 
U kunt het ook teruglezen op de website. 
 

Leerplicht 
 

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand na zijn vijfde verjaardag. Kinderen van vier mogen naar 
school maar zijn nog niet leerplichtig. Als een kind vanaf zijn vierde verjaardag naar school gaat dan gaan we ervan 
uit dat het kind ook regelmatig de school zal bezoeken. Een kind van vijf is leerplichtig en zal tijdens de schooluren 
op school moeten zijn. 
Nb: een 4 jarige hoeft geen verlof aan te vragen. U kunt de afwezigheid van uw kind doorgeven aan de leerkracht. 
 

Verzuim en verlof 
 
Ziek 

Kan uw kind door ziekte niet naar school komen, dan verwachten we dat u ons daarvan voor schooltijd (8.00-8.30 
uur) telefonisch op de hoogte stelt. 
 
Afspraken voor behandeling 

Als uw kind voor onderzoek of behandeling naar dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan een afspraak ná 
schooltijd. Lukt dat niet dan verwachten we van u dat u ons vooraf op de hoogte stelt van de afwezigheid van uw 
kind. 
 
Te laat komen 
Heel veel leerlingen komen altijd op tijd (8.30 uur aanwezig in het lokaal). Het zijn steeds (dezelfde) leerlingen die 
te laat komen. We zullen het met u bespreken als het te laat komen zich blijft herhalen. Want zonder geldige reden 

is dit ongeoorloofd verzuim en dan moeten we het melden bij de leerplicht. 
We gaan ervan uit dat u er alles aan doet om elke dag op tijd te komen, want dit is voor de leerkracht en de leerlingen 

het fijnst. 
 
Verlof voor bijzondere omstandigheden 
Voor bijna alle gevallen heeft u bij afwezigheid van uw kind toestemming nodig van de schoolleiding van de school. 

Bijzonder verlof kan gegeven worden voor: 
- Verhuizing: max. 1 dag. 
- Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dat niet buiten de lesuren plaats kan vinden. 
- Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: in Nederland 1 dag. In het 

buitenland max. 5 dagen (bewijs: trouwkaart). 
- Bij een levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel tot en met de 3e graad: max. 10 dagen. 
- Bij overlijden van bloed-en aanverwant: max. 5 dagen bij 1e graad, 2 dagen bij 2e graad, 1 dag bij 3e en 4e graad. 

In het buitenland max. 5 dagen (bewijs: rouwkaart). 
- Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of 

grootouders: max. 1 dag. 

 
Vakantieverlof buiten de schoolvakantie 
We gaan ervan uit dat u uitstapjes en vakantiereizen maakt in de schoolvakanties. Wij vinden het belangrijk dat 
onze leerlingen het hele programma volgen. Dit geldt juist ook voor de dagen rond het weekend en vlak voor of na 

een schoolvakantie. Een vakantiereis maken tijdens schooltijd kan alleen maar als het door de specifieke aard van 
het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om binnen een van de schoolvakanties een gezinsvakantie te 
plannen. In dit geval kunt u bij de schoolleiding een verzoek indienen voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties. 
U dient dan een werkgeversverklaring te overleggen waaruit blijkt dat u alleen buiten de officiële schoolvakanties 
weg kunt. 
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Wij kunnen geen extra vakantieverlof geven voor: 
- familiebezoek in het buitenland; 

- goedkope tickets in het laagseizoen; 
- omdat tickets al gekocht zijn; 
- verlof voor een kind omdat een ander kind binnen het gezin ook vrij is; 
- eerder vertrek of later terugkomen i.v.m. verkeersdrukte; 

- sabbatical; 
- wereldreis/verre reis. 

Neemt u toch verlof op zonder toestemming dan is dit ongeoorloofd verzuim. Wij moeten dit dan doorgeven aan de 
leerplicht. 
 

 

Voedingsbeleid 
 
Wij merken dat wij weer even wat puntjes op de ‘i’ moeten zetten wat betreft traktaties en eten en drinken. Om het 
geheugen op te frissen vindt u in de bijlage ons voedingsbeleid. 

 

 

SCHOOLSPORT 
 

Handbaltoernooi 
 
Vrijdag 1 en vrijdag 8 oktober a.s. is het eindelijk zover; het eerste sporttoernooi van dit schooljaar! Met maar 
liefst 5 teams zijn wij goed vertegenwoordigd op het handbaltoernooi. De vader van Quinn zal het team van groep 

3/4 op vrijdag 1 oktober coachen. Voor de andere teams op vrijdag 8 oktober ben ik nog op zoek naar begeleiders. 
Graag mailen naar r.streef@kpoa.nl wanneer u een van de teams kunt coachen/begeleiden. 
 
Vergeet niet je Aloysiusschool sportshirt aan te doen bij het toernooi. Voor de groepen 3 die wellicht het shirt 
nog niet hebben, graag een oranje T-shirt aandoen tijdens het toernooi. 

 

Hieronder wat praktische informatie vanuit handbalvereniging Fidelitas. Lees dat even goed door! 
 
Corona maatregelen 
Schoolhandbal valt onder de evenementen. Hierom is toegang tot de locatie voor personen ouder dan 13 jaar enkel 
mogelijk met een Corona-toegangsbewijs. Leraren, begeleiders en publiek zijn welkom maar worden bij het 
betreden van het terrein gevraagd naar ID en Corona-toegangsbewijs. Zonder deze twee zaken is toegang niet 
mogelijk. Op het terrein van het evenement gelden hierna geen beperkingen maar wel het advies om zoveel 

mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Blijf altijd thuis als u klachten heeft of contact heeft gehad met iemand met 
corona. Dat geldt ook voor kinderen. 
 
Locatie en tijden 
Schoolhandbal wordt op de eigen buitenvelden van HV Fidelitas gehouden, het adres is Sportpark Zielhorst 8. We 

hopen op droog weer met een lekker zonnetje maar het is niet overbodig om warme kleding mee te nemen voor 
tussen de wedstrijden. De eerste wedstrijden beginnen om 15.00 uur. Vanaf 18.00 worden de halve finales en de 

finale gespeeld waarbij de prijsuitreiking om ca. 18.45 uur is. 
 
Praktische zaken 
Bij elke wedstrijd is begeleiding door middel van een scheidsrechter vanuit Fidelitas. Daarnaast zijn er meerdere 
begeleiders op het terrein aanwezig en is er professionele EHBO. Er wordt gespeeld op asfalt dus goede schoenen 
en zo mogelijk kniebeschermers zijn echte aanraders. De kantine is gewoon open, er is genoeg drinken en lekkers 

te koop.  
 
Handbalvereniging Fidelitas 
 
Teamindeling vrijdag 8 oktober 
 

Groep 5/6 (Aloysius 5/6) 

Hugo Groep 6 

Joshua Groep 6 

Kasper Groep 6 

Markus Groep 6 

Mila Groep 6 

Tine Groep 6 

Luna Groep 6 

Benjamin Groep 6 
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Groep 5/6 (Aloysius 5/6 2.0) 

Guus Groep 6 

Ravi Groep 6 

Steijn Groep 6 

Sven A. Groep 6 

Tygo Groep 6 

Lola Groep 5 

Elise Groep 6 

Saar Groep 5 

 

Groep 7 (Aloysius 7/8) 

Luc Groep 7 

Marieke Groep 7 

Sverre Groep 7 

Jelger Groep 7 

Stijn Groep 7 

Nout Groep 7 

Iris Groep 7 

Merle Groep 7 

 

Groep 8 (Aloysius 7/8 2.0) 

Joris Groep 8 

Jort Groep 8 

Matthijs Groep 8 

Melle Groep 8 

Monne Groep 8 

Christiaan Groep 8 

Casper M. Groep 8 

Casper S. Groep 8 

Pieter Groep 8 

Gijs Groep 8 

 

Sportagenda 
 

Sport Datum Inschrijven voor 

Tafeltennis 21 oktober 2021 07-10-2021 

Volleybal groep 5/6 5 november 2021 07-10-2021 

Volleybal groep 7/8 12 november 2021 07-10-2021 

Damtoernooi  21 november 2021 05-11-2021 

Zaalvoetbal 5 t/m 8 gemengd 28,29 en 30 december 2021 05-11-2021 

Zaalvoetbal 5 t/m 8 meiden 30 december 2021 05-11-2021 

 

 

OVERIG 
 

AZC krant 
 

 
 
 
 
 

Normaal gesproken is er elk jaar een Open Dag bij het AZC aan de Barchman Wuytierslaan in Amersfoort. Helaas 

gooit Corona wat dat betreft roet in het eten. Om toch aandacht te besteden aan de locatie, de organisatie en de 
bewoners is er een AZC Amersfoort krantje gemaakt. In de bijlage vindt u deze krant. 

Mocht u naar aanleiding van deze mail, dan wel informatie uit het krantje, nog vragen hebben kunt u mij altijd een 
reactie sturen. 
 
Cindy van Dijk – Hoogstraten 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 
088-7159200 
www.coa.nl 
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Activiteit brandweer voor kinderen uit groep 4 en 5 
 

De herfstvakantie nadert en de brandweer uit de Veiligheidsregio Utrecht wil graag een leuke activiteit aanbieden. 
Daarom hebben zij in samenwerking met IncidentenCity een winactie opgezet. IncidentenCity is een mobiele 
minirampenstad van Nederland. Het is een kijk- en zoekactiviteit dat is opgebouwd uit 250.000 lego bouwsteentjes 
(zie ook: www.incidentencity.nl). 
 

De winactie 
 
Zit je in groep 4 of 5? Ga dan zelf aan de slag met lego en maak een mooi bouwwerk dat gerelateerd is aan de 
brandweer. Dit kan van alles zijn, dus laat je creativiteit de vrije loop. Maak een foto van je bouwwerk en stuur deze 
via de mail op naar: brandveiligleven@vru.nl. Zij plaatsen de foto op social media en uit alle inzendingen zullen 3 
winnaars gekozen worden. De actie loopt tot vrijdag 15 oktober. 
 
Daarnaast biedt de brandweer de mogelijkheid om langs te komen bij IncidentenCity. Op dit moment hebben zij een 

pop-up store geopend aan de Parijsboulevard 96 op Leidsche Rijn Centrum te Utrecht. Op maandag 18 oktober of 

donderdag 21 oktober zullen de deuren openen van 11.00-12.00 uur en van 13.00-14.00 uur. Tijdens dit bezoek 
kunnen de kinderen een prijsvraag oplossen aan de hand van de incidenten die zijn nagebouwd van lego. Aansluitend 
is er een korte voorlichting voor de ouders over Brandveiligheid. In totaal zal het bezoek een uur in beslag nemen. 
Aanmelden kan per mail via: brandveiligleven@vru.nl. Geef daarbij de voorkeursdatum en voorkeurstijd aan en met 
hoeveel personen je komt. Let op, vol is vol! Aanmelden kan tot maandag 11 oktober. 

 
Zoek je nog een andere activiteit om te doen? Speel dan de online game ‘brandweer zoekt speurneuzen’ op: 
www.brandweerzoektspeurneuzen.nl. 

http://www.aloysiusschool.nl/
http://www.incidentencity.nl/
mailto:brandveiligleven@vru.nl
mailto:brandveiligleven@vru.nl
http://www.brandweerzoektspeurneuzen.nl/

