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Herfstvakantie 
 
Vandaag begint de herfstvakantie. Hoewel de coronamaatregelen ons dagelijkse handelen beïnvloedt, kijken we 
terug op een goede start van het schooljaar. In de afgelopen weken hebben we mooie momenten gehad: met bijna 

alle ouders en leerlingen hebben we op school startgesprekken kunnen voeren, we zijn met alle groepen op schoolreis 
geweest, met het team hebben we bijna het identiteitsbewijs vastgesteld, het ouderpanel is van start gegaan, kortom 
er gebeuren ook andere zaken in en om de school. Het is fijn dat we nu even gas terug kunnen nemen. 
 
Namens alle collega’s wensen we iedereen een fijne herfstvakantie 
en we hopen elkaar op maandag 26 oktober weer in goede 

gezondheid te zien. 
 
Judith en Hélène 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
            Dag van de Leraar 
 

Op de Dag van de Leraar op 5 oktober jl. hebben 
we de teamleden verrast met Spakenburgs Hart. 

De tekst ‘Jij bent GOUD waard’ geeft duidelijk aan 
hoe wij elkaar waarderen. Dat mag op zo’n dag 

best extra worden benoemd. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Babynieuws! 
 
Hoera!!! Steyn Nolan is geboren! 
Op woensdag 30 september 2020 ben ik, juf Marjolein, bevallen van een gezonde zoon 

Steyn. 
Steyn is een lieve rustige baby die goed drinkt, slaapt en groeit. Wij genieten dan ook 
echt van dit wondertje! 
Ook met papa en mama gaat het goed. We voelen ons goed en genieten van deze 
bijzondere babytijd! 
 

Marjolein 
 

 Aloweetjes 
16 oktober 2020  

Agenda 
 
 

• 19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 
 
• 9 november Studiedag (alle groepen vrij) 
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Evaluatie startgesprekken groep 5 t/m 8 
 

De startgesprekken hebben plaatsgevonden en dit gaan wij met elkaar evalueren. Voor de leerlingen en leerkrachten 
is er een vragenlijst. Voor de ouders is er een online enquête. De link naar deze enquête kunt u vinden in Parro bij 

de groep van uw zoon/dochter. U kunt de enquête invullen van vrijdag 15 oktober t/m maandag 26 oktober 
17.00  uur. 
 
Alvast bedankt. 
 
Anouk 
 

 

Meneer Van Wageningen 
 
Op 23 september kwam meneer van Wageningen, een ouder van school, om ons te vertellen over de Week van de 

Rechtspraak. Hij stelde zich voor en toen mochten we vragen stellen. Hij vertelde waar een toga voor dient en twee 
kinderen mochten er een aan. Het was heel leuk. Hij vertelde ook dat hij wel eens zeshonderd dossiers moest lezen 
voor één rechtspraak. Hij sloot af met een quiz over allemaal regels die werden besproken in de rechtspraak. Toen 

hij klaar was kregen we een boekje met: een strip en uitleg over de rechtspraak en ook twee mentosjes in een doosje 
van de rechtspraak. Het was echt superleuk! 
 
Isabel en Julia uit groep 8 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Verslag ouderpanel 
 
Op donderdag 1 oktober kwamen 12 ouders bij elkaar voor een eerste bijeenkomst van het nieuw ingestelde 
ouderpanel. Judith licht het doel van het ouderpanel toe: “We voelen dat jullie letterlijk aan de andere kant van het 

hek staan. Op deze manier willen we beter meekrijgen wat er leeft onder ouders, en ook beter overbrengen wat het 
verhaal is achter wat we aan het doen zijn”. Juist in deze coronatijd is het van groot belang met elkaar in contact te 

blijven. 
 
Samen hebben we besproken wat ieders trotspunten zijn en welke aandachtspunten we mee willen geven. Trots zijn 
verschillende ouders op het betrokken en kundige personeel, op het stabiele team, de sfeer in school en de 
transparante communicatie. Wel werd er benadrukt dat het wenselijk is dat communicatielijnen verbeteren, dat het 
duidelijker is via welke route gecommuniceerd wordt en dat systemen beter gebruikt worden. 
 

Samen hebben we ook gereflecteerd op de corona-
aanpassingen en suggesties aangereikt. Het was goed te 
horen voor welke keuzes de school heeft gestaan en welke 
overwegingen mee zijn genomen. Ouders hebben behoefte 

aan meer uitleg over bepaalde keuzes die de school maakt, 
zodat zij de keuzes van de school beter kunnen begrijpen. 
 

Via deze route willen we vooral een groot compliment 
maken aan het team voor hun flexibiliteit en inzet de 
afgelopen periode! 
 
Regina (ouder) 
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Verslag MR vergadering 5 oktober 
 
Voor de kinderen is het nieuwe schooljaar gelukkig weer normaal gestart en iedereen zit alweer lekker in het ritme. 

Voor ouders en leerkrachten was het nog wel even zoeken hoe we elkaar goed weten te vinden. Maar de Aloweetjes 
verschijnt weer elke 2 weken en ook via Parro blijft iedereen goed op de hoogte van het reilen en zeilen in de klas. 
Ook ouders weten de leerkrachten steeds beter te vinden met een combinatie van een kort gesprekje met de 
leerkracht aan het hek, een briefje meegeven aan hun kind voor een korte mededeling of een belletje voor een wat 
urgentere boodschap. De school is bezig om het gebruik van communicatiemiddelen meer te stroomlijnen en over 
alle klassen te uniformeren. Zo zoeken we allemaal naar de verbinding ondanks de fysieke afstand die we moeten 
houden. 

 
Tijdens deze eerste MR vergadering van dit schooljaar hebben we gesproken over de taakverdeling en de jaaragenda 
van de MR. Daarnaast is het jaarverslag van vorig schooljaar vastgesteld. Deze kunt u vinden via de volgende link: 
http://www.aloysiusschool.nl/wp-content/uploads/2020/10/Jaarverslag-MR-Aloysiusschool-2019-2020.pdf. 
Verder hebben we het jaarplan besproken. Vanuit het schoolplan (4 jaren beleidsplan) wordt door het team jaarlijks 

een jaarplan gemaakt. Op basis van de thema’s uit het jaarplan worden leerteams gevormd van leerkrachten die 

samen bepalen welke resultaten ze op dat thema willen en kunnen behalen. Met corona is dat wat onzekerder dan 
normaal, vandaar dat de prioriteit ligt bij verbeteren van wat er al loopt en niet zozeer opzetten van compleet nieuwe 
dingen. Hierbij is het thema ‘bieden van een sterke basis’, het verzorgen van goed onderwijs in de klas, het 
belangrijkste. De MR ziet een mooie lijn van het meerjaren schoolplan naar het jaarplan, de herkenbare keuzes die 
hierin gemaakt zijn en de manier van werken met leerteams. Alles op één A3 visueel uitgewerkt, maakt het voor 
het team overzichtelijk waar ze dit schooljaar aan (gaan) werken. 
 

Buiten de Medezeggenschapsraad (MR) van de Aloysiusschool is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad (GMR) van de overkoepelende stichting KPOA. Hierin zit een ouder- of leerkrachtvertegenwoordiging van elke 
school. De GMR buigt zich over bovenschoolse zaken, dus onderwerpen die alle KPOA-scholen en medewerkers 
aangaan. Voorbeelden van onderwerpen zijn: Onderwijs & Kwaliteit (inzet ICT in de klas), Financiën (begroting, 
jaarcijfers), Bestuursformatieplan (aantal FTE’s op scholen), Personeelsbeleid, Huisvesting. We zoeken nog een 
ouder voor in de GMR. Interesse of vragen? Neem contact op met Judith Timmerman. 

 

Joop (secretaris MR) 
 

 

Oproep ouders meekijken nieuwe website 
 
Binnenkort zal onze nieuwe website worden gelanceerd. Wij zijn op zoek naar twee ouders met een communicatie-
achtergrond, die met ons mee willen kijken naar de teksten, of het duidelijk is, aantrekkelijk genoeg en of er 

misschien iets mist. Wij zouden het fijn vinden als er in ieder geval een ouder bij is die de school nog niet zo goed 
kent. 
Graag aanmelden bij Astrid. 
 
Astrid 

 

 

SPORT 
 

Mooie resultaten tijdens het handbaltoernooi 
 
Het eerste schoolsporttoernooi zit er alweer op en wat een succes was dat. Het 5&6 team wist de derde plek te 

claimen. Samenspel en sportiviteit van zowel de spelers als coaches was de sleutel van dit succes! Beide 7&8 teams 
wisten de finale te bereiken door als een team te verdedigen en aan te vallen. Geen enkele tegenstander kon een 
manier vinden om een van de Aloysius teams te verslaan. Trots op alle drie de teams! Heel veel dank aan de coaches! 
 

Niet doorgaan toernooien 
 

I.v.m. de coronasituatie heeft de SRO besloten dat de komende maand de schoolsporttoernooien niet doorgaan. Dit 
betekent dat het tafeltennistoernooi van 22 oktober en het volleybaltoernooi van 30 oktober en 6 november uit het 
programma zijn geschrapt. 
 
Het goede nieuws is dat de eerste vier teams voor het zaalvoetbaltoernooi zijn ingeschreven. Op dit moment is de 
Aloysiusschool met twee groepen 5&6 teams en twee groepen 7&8 teams vertegenwoordigd. Er is nu nog plek om 

meer teams in te schrijven dus meld je vooral snel aan via Parro of bij mij via de mail. 
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Sportagenda 
 
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, 

 
Rene, vakleerkracht gym 
rstreef@sro.nl 
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