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Terugblik op de afgelopen 2 weken 
 
Alle groepen zijn inmiddels op schoolreisje geweest. Wat een 
organisatie om met meer dan 350 leerlingen een bestemming te 

regelen, de bussen te huren en hulpouders te vragen. 
Vanuit alle groepen hebben we enthousiaste verhalen gehoord en 
foto's gezien. Bedankt ouders voor het organiseren en begeleiden 

van dit mooie uitstapje. Samen hebben we er voor de leerlingen een 
mooie dag van gemaakt. 
 
Afgelopen dinsdag hadden we een studiedag samen met alle andere 
KPOA scholen. Deze dag stond in het teken van 
burgerschapsvorming. Alle medewerkers (meer dan 500) waren als 
vrijwilliger te gast bij organisaties met een maatschappelijke 

opdracht. De dag werd afgesloten in het Afas theater met een lekker 
etentje, waarbij we onze ervaringen van die dag konden delen. 
Daarna werden we getrakteerd op een energieke voorstelling van 
Slagerij Van Kampen. 

 
En vandaag hebben we bezoek gekregen van een sportieve 

beroemdheid: Femke Bol. Ze is in gesprek geweest met de 
bovenbouwleerlingen. Geweldig. En wat was het spannend om een 
echte beroemdheid op je school te hebben. In het kader van de 
brede ontwikkeling streven we ernaar dat leerlingen hun eigen 
talenten (gaan) ontdekken. Femke is een heel mooi voorbeeld van 
een sportief talent. 
 

 

Ouderpanel 
 
Helaas hebben zich maar 2 ouders aangemeld voor het ouderpanel. We gaan er dus van uit dat er bij ouders geen 

behoefte is om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier met de school in gesprek te gaan. Als school 
hebben we het ouderpanel de afgelopen 2 jaar als heel waardevol ervaren. We kregen op een laagdrempelige 

manier inzicht wat er leefde bij ouders en andersom. 
 
Weet dat u altijd binnen kan lopen of een afspraak kan maken om in gesprek te gaan over zaken die op school 
spelen. 
 
 
 

 
 
 

 Aloweetjes 
30 september 2022  

Agenda 
 

 
• 3 oktober Voorstelling in de Veerensmederij (groepen 5 en 6) 
 
• 3 en 4 oktober Schoolfotograaf 
 
• 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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Oproep aan ouders 
 
Dit schooljaar zijn wij gestart met de nieuwe methode voor wereldoriëntatie: DaVinci. In de bovenbouw (groepen 
6, 7 en 8) gaan we verdeeld over het schooljaar met drie thema's aan de slag: 

• Egyptenaren 
• Grieken & Romeinen 
• De Middeleeuwen 

We zijn op zoek naar ouders met affiniteit voor (een van) deze thema's. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een 

gastles over de rivier de Nijl o.i.d. 
 
Mocht u daar interesse in hebben wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht van uw kind? Dit kan ook bij meester 
Jeroen via j.bol@kpoa.nl. 
 

 

Ouderbijeenkomst Fittekids 
 
Als vervolg op het ontvangen van de LunchPocket mag Fittekids dankzij de gemeente Amersfoort de 
Ouderbijeenkomst ‘Eettips, deel jij ze ook?’ geven. 
De ouderbijeenkomst wordt gegeven op vrijdag 14 oktober van 8.30-9.30 uur in de teamkamer van de 
Aloysiusschool. 

 
U krijgt hier tips voor mondverzorging, gezonde voeding met een blik op de lunch en gezond waterdrinken. Er 
kunnen vragen gesteld worden, denkende aan hoe het gezellig te houden aan tafel of hoe je het tandenpoetsen 
voor kleuters leuk maakt. 
 
Meld u aan via aloysiusschool@kpoa.nl voor woensdag 12 oktober. 
 

 

Handhaving politie op eenrichtingsverkeer 
 
Vorige week donderdag waren er 3 politieagenten op de rotonde aan het handhaven. Er is door buurtbewoners met 
de politie contact opgenomen met de klacht dat er door ouders veel tegen de richting in wordt gereden, zowel door 
de Roelofstraat (de straat recht tegenover onze school) als op de rotonde. Een reden die zij van de automobilist, die 

op de rotonde tegen het verkeer inreed, kregen te horen was dat het voor het hek en op de straat altijd vol staat 
met ouders, fietsen en bakfietsen en dat het dus onveilig is om daar door te rijden. 
 
Wij verzoeken u om zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen en niet op straat te blijven staan. Komt u met 
een bakfiets zet deze dan niet op de straat, maar verderop op de stoep. 
De politie gaat vanaf nu regelmatig handhaven. Wees er dus alert op. 

 

 

Verslag MR-vergadering 20 september 2022 
 
Onze eerste vergadering is geweest. We zijn met veel nieuwe gezichten, dus even voorstellen: als ouders zijn 
betrokken: Grietje Doevendans (voorzitter), Marianna Szwed en Thijs Steenkamp. De volgende leerkrachten zitten 

in de MR: juf Linda van groep 6A, meester Jeroen van groep 6B en juf Dorieke van groep 5B neemt tijdelijk de plek 
van juf Wendy waar. 
Heb je ideeën, vragen, opmerkingen, laat het ons weten. Er wordt aan gewerkt om het e-mail adres weer werkende 
te krijgen: mr.aloysius@gmail.com 
 
Het schooljaar is goed van start gegaan. We zijn er als MR blij mee dat het team er weer staat en dat er genoeg 
leerkrachten zijn om de groepen te bemensen. Hier is hard voor gewerkt. Het is prettig dat, ondanks dat de school 

groot is, het voelt als een kleine school. Veel mensen kennen elkaar en er zijn korte lijntjes. 
 

Verder is kort verteld wat de eventuele plannen voor een verbouwing van de school zijn en waar tegenaan wordt 
gelopen. De besteding van NPO gelden en het begrotingsproces zijn aan bod gekomen. De vacature voor teamleider 
is uitgebreid doorgenomen en het jaarplan van de school is akkoord bevonden. 
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SPORT 
 

Sportagenda 
 

Sporttoernooi Wie Wanneer Waar 

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

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

Streetwise cup Jongens 7 en 8 26-10-2022 Handbalvereniging Fidelitas 

Streetwise cup Meisjes 7 en 8 26-10-2022 Handbalvereniging Fidelitas 

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 
 
De voorrondes van de streetwise cup zitten erop. Bij de jongens heeft groep 7 een prachtige 4e plaats weten te 
halen. De jongens van groep 8 mochten met de 1e plaats een gouden ticket voor de stadsfinale in ontvangst 
nemen. Voor de meiden ging de voorronde helaas niet door i.v.m. te weinig inschrijvingen. Wel zijn ook de meiden 
direct geplaatst voor de stadsfinale. 
 

Handbaltoernooi 3 en 4 

Datum: Vrijdag 7 oktober 2022 
Locatie: Sportpark Zielhorst 
Tijd: 15.00 – 19.00 uur 
Begeleider: nog onbekend 
Team: Jesse, Kick, Loïs, Noud, Ole A., Ole K., Kriss en Sofia. 

 
Handbaltoernooi 5 en 6 
Datum: Vrijdag 14 oktober 2022 
Locatie: Sportpark Zielhorst 
Tijd: 15.00 – 19.00 uur 
Begeleider: nog onbekend. 
Team: Kars, Lou, Quinn, Rens, Tobias, Vesper, Daniel, Stach en Karl. 

 
Handbaltoernooi 7 en 8 

Datum: Vrijdag 14 oktober 2022 
Locatie: Sportpark Zielhorst 
Tijd: 15.00 – 19.00 uur 
Begeleider: nog onbekend. 
Team: Stijn, Steijn, Jelger, Markus, Joshua, Yannick en Meike. 

 
Streetwise cup Jongens 7 en 8 
Datum: Woensdag 26 oktober 2022 
Locatie: Handbalvereniging Fidelitas 
Tijd: volgt later 
Begeleider: Roy Johannink 

Team: Stijn, Jelger, Milan, Nout, Yassir, Sverre en Yannick. 
 
Streetwise cup Meisjes 7 en 8 

Datum: Woensdag 26 oktober 2022 
Locatie: Handbalvereniging Fidelitas. 
Tijd: 10.00 – 13.00 uur 
Begeleider: nog onbekend. 

Team: Elin, Sammy, Tine, Mila en Doutze. 
 
Van een aantal meiden weet ik dat zij helaas niet kunnen spelen tijdens de herfstvakantie. Om het toernooi voor 
ons door te laten gaan is het meidenteam nog opzoek naar 4 meiden die kunnen en willen meedoen met de 
stadsfinale van het straatvoetbaltoernooi. 
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