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Een terugblik… 
 
De afgelopen weken zijn voorbij gevlogen, met allerlei leuke en leerzame activiteiten. Nog 1 week en dan is het 
herfstvakantie. De leerlingen en collega's zijn er wel aan toe, even een weekje rust en ontspanning. We hebben 

dan namelijk 9 weken school gehad. 
We kijken terug op mooie weken waarin ik trots ben op het team; we zorgen samen voor uitdagend onderwijs voor 
al onze leerlingen; 

• alle leerlingen hebben aan elkaar voorgelezen en er zijn ouders geweest om voor te lezen; 
• we hebben samen meegedaan aan de Lego-wedstrijd van KPOA; 
• in het kader van DaVinci hebben groepen appelmoes gemaakt en is er een bezoek gebracht aan de 

kinderboerderij; 

• groepen 7 hebben een recordbedrag opgehaald met de kinderpostzegels; 
• er zijn mooie herfstkunstwerken gemaakt op het plein. 

 
 

 
 

 

 

 

Het is herfst; de virussen laaien weer op 
 
De afgelopen weken waren er al veel leerlingen ziek. Ook de eerste coronameldingen komen alweer binnen. 
We zullen u informeren zodra er een coronamelding in de groep van uw kind is geconstateerd. Dit doen we zodat u 

uw kinderen goed in de gaten kunt houden en ook omdat u dan eventuele mensen met gezondheidsklachten in uw 
omgeving vroegtijdig kunt informeren. 
 

 Aloweetjes 
14 oktober 2022  

Agenda 
 

 
• 18 oktober  Leerlingenraad (13.15 – 14.00 uur) 
 
• 22 t/m 30 oktober Herfstvakantie 
 
• 8 november  Leerlingenraad (13.15 – 14.00 uur) 

 

• 17 november Voortgangsgesprekken 
 
• 22 november Voortgangsgesprekken 

 
• 23 november Studiedag (alle groepen vrij) 
 

• 25 november Info-ochtend voor ouders van toekomstige leerlingen 
 

• 2 december  Sinterklaasviering 

http://www.aloysiusschool.nl/
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Tijdens het afmelden van uw kind vanwege ziekte zullen we ook vragen wat de klachten zijn, zodat we goed in de 
gaten kunnen houden wat er heerst in de groepen en de school. 

Mocht het nodig zijn om meer maatregelen te treffen dan zullen we u informeren. 
 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering Oudervereniging de Stam 
 
Je had erbij moeten zijn! Op de ALV hebben we teruggekeken, gelachen, stevig gediscussieerd en dit goed afgesloten 
met een hapje en drankje. De notulen, het jaarverslag en de begroting staan op www.stam-aloysius.nl. Belangrijke 
uitkomsten zijn: 

• We willen activiteiten zo organiseren dat de ouderbijdrage zo laag mogelijk blijft zodat iedereen het kan 
blijven betalen in deze dure tijden. Na 7 jaar is het echter onvermijdelijk om de ouderbijdrage iets te 

verhogen, met EUR 4, naar EUR 60 per kind per jaar. 
• De school betaalt voortaan de bibliotheekkosten. Mede hierdoor hoeven we de ouderbijdrage met maar EUR 4 

te verhogen in plaats van EUR 9, wat oorspronkelijk het voorstel was. 
• Dit jaar is het 90-jarig bestaan van de school. We hebben vorig jaar en dit jaar een bedrag gereserveerd om 

dit samen op een mooie manier te gaan vieren. 
• We gaan een ouderavond organiseren voor alle ouders, over digital awareness. 
• De secretarisrol binnen de STAM komt eind dit schooljaar vacant. We behartigen de belangen van de ouders 

en de kinderen op school. Zo zorgen we samen voor een plezierig en veilig schoolklimaat en goede 
communicatie tussen school en ouders. Het bestuur vergadert 2 à 3 keer per jaar; inclusief voorbereiding en 
afstemming kost de secretarisrol ongeveer 4 tot 6 uur per kwartaal. Iets voor jou? Mail naar 
bestuurstam@gmail.com  

• De ouderbijdrage van EUR 60 wordt automatisch afgeschreven. Daarnaast is er een mogelijkheid om een 

extra vrijwillige donatie te doen via deze link, het bedrag is aan te passen. Hiermee hopen we iets meer 

lucht te krijgen in de begroting. Het geld van de STAM wordt besteed aan activiteiten en materialen voor de 
leerlingen, die niet onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Denk aan verbeteringen van de 
speelmogelijkheden op het schoolplein, verschillende feesten zoals sinterklaas, kerst, pasen, zomerfeest of 
de avondvierdaagse. 

Vriendelijke groeten, 
Het bestuur van de STAM 

 

 

Gesprekscyclus over uw kind 
 
Bedankt ouders die de enquête hebben ingevuld over de startgesprekken. 
We zien terug dat voor het grootste deel van de ouders het doel bekend is van de startgesprekken, de communicatie 

naar wens is en de gesprekken van meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van het kind. 
We kregen ook terug dat er nog veel verschillen zijn in de uitvoering en verwachtingen van de startgesprekken. Wij 
zullen ons hier dan ook op focussen tijdens de studiedag van woensdag 23 november. 
 
In de maand november voeren wij voortgangsgesprekken. Een voortgangsgesprek is een gesprek met een andere 

insteek dan het rapportgesprek. We kijken naar de ontwikkeling van het kind en naar de doelen die het kind wilde 
behalen. Voortgangsgesprekken dragen bij aan het onderhouden van de relatie tussen ouders en school, waarvoor 

in het startgesprek de basis is gelegd. 
 
Deze gesprekken zijn voor de groepen 1 t/m 7. Groep 8 heeft de voorlopig adviesgesprekken. 
De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 17 november en dinsdag 22 november op verschillende tijdstippen. 
De gesprekken duren 10 minuten. Het is de bedoeling dat de leerlingen vanaf groep 5 aanwezig zijn bij dit gesprek. 
U kunt zich inschrijven via Parro vanaf maandag 7 november 8.00 uur tot en met vrijdag 11 november 14.00 uur. 

 
 

 
 

SPORT 
 

Handbaltoernooi 
 
Het handbaltoernooi voor groep 3/4 was een groot succes. Op een zonnige vrijdagmiddag heeft ons team het tot de 
finale weten te schoppen. Met een mooie tweede plek en een super sportief en trots team kijken wij terug op een 
geslaagd toernooi. Vandaag zijn de groepen 5/6 en 7/8 aan de beurt. 
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Aloysiusschool - Dupontplein 14 - 3817 DV Amersfoort – (033) 461 71 91 
www.aloysiusschool.nl 

 
 
 

Sportagenda 
 

Sporttoernooi Wie Wanneer Waar 

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 

 
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, Tobias, Vesper, Daniel, Stach en Karl 
 
Handbaltoernooi 7 en 8 
Datum: Vrijdag 14 oktober 2022 

Locatie: Sportpark Zielhorst 
Tijd: 15.00 – 19.00 uur, aanwezig zijn tussen 14.30 – 15.00 uur 
Begeleiders: Roy en Patrick 
Team: Hugo, Jelger, Yannick, Jazz, Joshua, Luc, Markus, Matthias, Stijn, Steijn, Sven, Sepp en Mila 

 
Streetwise cup Jongens 7 en 8 
Datum: Woensdag 26 oktober 2022 

Locatie: Handbalvereniging Fidelitas 
Tijd: 10.00 – 13.00 uur, verzamelen om 9.30 uur 
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, verzamelen om 9.30 uur 
Begeleider: nog onbekend 

Team: Marit, Sammy, Tine, Mila, Freya, Marieke en Doutze 
 
Omdat het toernooi in de vakantie valt kunnen wellicht een aantal meiden niet meedoen. Zelf hebben ze 

aangegeven te kunnen en willen meespelen. Mocht uw dochter toch niet kunnen, dan ontvang ik daar graag een 
mail van. Dit om te voorkomen dat er straks te weinig meiden aanwezig zijn. 
 
Tafeltennistoernooi 
Datum: Donderdag 27 oktober 2022 
Locatie: Sporthal de Bieshaar (Breelandhof 8, Hoogland) 
Tijd: groepen 4/5/6 beginnen om 10.00 uur (zaal vanaf 9.00 uur open) en hebben om 12.00 uur de prijsuitreiking. 

Groepen 7 en 8 beginnen om 14.00 uur (zaal vanaf 13.30 uur open) en hebben om 17.00 uur de prijsuitreiking. 
 
Spelers: Wybe (8), Jelger (8), Mila (7), Luka (7), Tygo (7), Rens (5), Sam (5), Jurre (5), Lot (4), Pim (4) en Ole 
(4). 

 
Klopt een inschrijving niet? Of staat uw zoon of dochter er niet tussen? Dan ontvang ik graag een mail zodat er nog 

iemand extra kan worden ingeschreven of uitgeschreven. Mailen naar r.streef@kpoa.nl 
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OVERIG 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ABC Leusderkwartier 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Groep 3 t/m 8  - Spaanse les/workshops voor beginners en beginners plus 

Spaans Centrum de Bron verzorgt: Spaans workshops voor kids. Kom je ook? 
Wij starten op woensdag 12 oktober 2022 met een serie van 12 keer (van 14.15 t/m 16.15 uur). 
Les DATA: 
12 okt/19 okt/2 nov/9 nov/16 nov/23 nov/30 nov/7 dec/14 dec/11 jan 2023/18 jan en 25 jan 
 
Totale Kosten: GRATIS  Dag: woensdag (miércoles) 
Aanvang groep 3 t/m 5   14.15 uur 
Aanvang groep 6 t/m 8   15.15 uur 
 
Adres: Fahrenheitstraat 50, 3817 WE  Amersfoort (Bilalschool) 
Opgeven via: ABC website : www.abc-amersfoort.nl/leusderkwartier 
met opgave van naam, leeftijd en groep. 
 
Graag tot dan! 
Pilar van der Ham 
Spaans Centrum de Bron verzorgt  activiteiten voor: ABC Scholen (ABC Leusderkwartier) in Amersfoort 
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