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Sinterklaas 
 
Aan alle ouders van de Aloysiusschool uit Amersfoort 

Dit jaar was het even spannend: zat de Sint wel aan boord… 
 
Van de stoomboot die bedwelmd van chocola uit Spanje gevaren kwam? 
Wat bleek? Sint voer alleen; hij verrees boven het pietenhuisdak: BAM! 

 
Hij haalde het zelfs, in cabrio, tot in het bruisende Vermeerkwartier 
Waar kinderen én ouders vol verwachting waren met veel plezier 

 
En virus of geen virus: hij gaat ook weer onze school verblijden*, 
En petit comité, hier geldt: in zijn eigen bubbel kan hij het best gedijen 
 
Alleen voor de kinderen: Sint en pieten 
Alle leraren en kinderen zijn present, maar zonder de ouders 
Die blijven thuis (of in vitaal beroep), gelukkig zonder functie elders 

De Sint maakt zijn opwachting op vrijdag 3 december op de Alo 
De leraren delen filmpjes en foto’s over zijn bezoek via Parro 
 
Schoen zetten groep 1 t/m 4 

De kleintjes van school en dat rekenen we tot en met groep vier 
Zetten hun schoen op 23 november in de klas voor extra vertier 

Het mooie van dit concept is dat ouders hier niets voor hoeven te organiseren 
De gymschoenen volstaan, dus u hoeft bij thuiskomst alleen de schooltas om te keren 
 
Surprises voor groep 5 t/m 8 
De grotere kinderen gaan Sint een handje helpen en elkaar verrassen 
Zij maken een gedicht en surprise voor een leerling uit een van de klassen 
De knutsels kunnen op donderdag 2 december al naar school worden gebracht 

Dan hoeven ze op vrijdag 3 december alleen maar te genieten van alle pracht 
 
Voor als u het nog niet heeft meegekregen: pieten hebben de school al aangekleed 
Bekijk hier de plaatjes, want de school inlopen is voorlopig niet aan ons besteed 
 

Groeten van Sinterklaas en zijn Pieten 
 

* geen zekerheid tegenwoordig zonder disclaimer, dus ook in dit gedicht:  
het feest gaat alleen door als er geen schoolsluiting is in het vooruitzicht 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Aloweetjes 
19 november 2021  

Agenda 
 

 
• 22 november MR vergadering 
 
• 3 december Sinterklaas 
 
• 7 december Ouderpanel 

 
• 23 december Kerstdiner 

 
• 25 december t/m 9 januari Kerstvakantie 
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Intocht Sint zonder ouders 
 

Het stond al in het gedicht hierboven, maar toch nog even extra: om het zo veilig mogelijk 
te houden is het op vrijdag 3 december de bedoeling dat er geen ouders bij de intocht 
zijn. Wij hebben zowel het schoolplein als het Dupontplein nodig voor alle groepen. 
 
We gaan er met de kinderen een fantastisch feest van maken! 
 
De Sinterklaascommissie! 

 

 

Eerste Heilige Communie inschrijving gestart 
 
Afgelopen week zijn de uitnodigingen verstuurd naar alle kinderen die volgens de parochieadministratie in groep 4 
of 5 van de basisschool zitten, en die dus mee kunnen doen met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. 

Omdat misschien niet alle kinderen zijn ingeschreven in de parochieadministratie vindt u deze uitnodigingsbrief als 
bijlage. Hierin leest u hoe u uw kind kunt aanmelden. 
De Eerste Communievieringen zelf zijn op 15 en 22 mei 2022; de voorbereiding start al begin december. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op via edithvos@kpnmail.nl. 
 
Edith Vos, profielpastor catechese 

Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 
 

 

Beter onderwijs op onze school 
 
We willen al onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden en uw kind goed voorbereiden op de toekomst. We 

kijken daarom naar de schoolresultaten van onze leerlingen om te zien hoe de leergroei is en of bepaalde groepen 

leerlingen extra aandacht nodig hebben. Daarnaast kijken we hoe goed onze school het doet in vergelijking met 
andere scholen. 
 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO; www.nationaalcohortonderzoek.nl) gaat ons hier twee keer per jaar 

een rapport over sturen. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van ons eigen onderwijs verbeteren. Het NCO verzamelt 
ook informatie van scholen in heel Nederland om het onderwijs in het hele land te kunnen verbeteren en voor 
wetenschappelijk onderzoek. Zo werken we samen aan goed onderwijs, voor iedereen. 
 

Welke gegevens worden gebruikt? 
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

(www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Voor de 
koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind worden meegeleverd. Dit gebeurt 
uiteraard volgens de AVG. Het gaat hier om het burger servicenummer, het onderwijsnummer, geslacht, geboorte-

datum, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan 
onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Na koppeling worden deze identificerende gegevens 
vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast 

zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie 
het gaat. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij kunnen in de rapportage 
die wij ontvangen van het NCO ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of 
scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde 
omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor 
alle andere statistieken die zij maakt. 
 

Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind? 
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school hiervoor expliciet uw 
toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende persoonsgegevens. Dat komt 

omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld gegevens over 
de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen wel bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving 
de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere 

persoonsgegevens delen met het CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. Mocht u toch 
bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De 
school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Dit kunt u voor 1 december 
2021 doorgeven op aloysisusschool@kpoa.nl. 
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SCHOOLSPORT 
 

Sportagenda 
 

Sport Datum Inschrijven voor 

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 
 

Taarten van Abel 
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ABC Leusderkwartier – kooklessen 
 

ABC Leusderkwartier heeft afgelopen jaren een leuke samenwerking opgebouwd met MBO Amersfoort. Samen met 
studenten bieden zij kooklessen voor kinderen van groep 6 t/m 8. 
 
Houd jij van koken? Geef je dan op voor deze leuke kookles! 
 
Vanaf donderdag 18 november kunnen er tien weken lang weer de lekkerste dingen gekokkereld worden bij MBO 
Amersfoort op de Leusderweg door kinderen uit groep 6, 7 en 8. Houd jij van koken? Geef je dan op. Het koken is 

iedere donderdagmiddag van 14.30 tot 17.30 uur. Je wordt begeleid door een ervaren kok en studenten van MBO 
Amersfoort. 
 
De laatste les mag je mensen uitnodigen om te komen proeven van alle lekkere dingen die jij hebt leren maken. 
Meer weten en je opgeven? Check onder deze link, of ga naar www.abc-amersfoort.nl – Leusderkwartier. 
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