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We houden de vrolijkheid erin 
 
Ja, natuurlijk, we hebben het druk; het constant moeten schakelen omtrent 

de steeds veranderende coronaregels en het bemannen van onze groepen 
kost veel van onze tijd en energie. Maar…. gelukkig kunnen we nog steeds 
lachen en proberen we ook de humor een plek te geven in deze hectische 
tijden. 
 
Om ons personeel een hart onder de riem te steken hebben we deze week 

grote schalen met fruit en snoepgroente in de teamkamer gezet met een lof-
gedicht erbij. We hopen deze periode met z’n allen zo fit en gezond mogelijk 
door te komen. 
 

Wat ook zeker helpt zijn de mails die wij ontvangen van jullie, ouders, met 
mooie complimenten over hoe wij het steeds weer voor elkaar krijgen om 
geen groepen naar huis te hoeven sturen. Dat geeft ons echt energie om het 

zo goed mogelijk te blijven regelen. 
 
Dank daarvoor! 
 

 

Blij! Sinterklaas is er! 
 

Vanochtend mochten wij de Sint en zijn pieten verwelkomen. Geweldig, dat 
hij toch kon komen, want het was best spannend de afgelopen weken of het 
feest wel door kon gaan. Onder luid gezang van de jongere leerlingen op het 

schoolplein en gebonk op de ramen van de leerlingen van de 
bovenverdieping maakte de Sint zijn opwachting. 
 

De groepen 1 t/m 4 mochten per cluster bij de Sint ‘op bezoek’ in de 
gymzaal. Er werden liedjes gezongen, kinderen mochten vragen stellen aan 
Sinterklaas, er werden zakjes pepernoten uitgedeeld en iedereen genoot. 
De hogere groepen vierden Sinterklaas met surprises. Wat een fantastische 
dingen zijn er gemaakt. 
 

Wat misschien wel het meest bijzondere was vanochtend; de kinderen die 
thuis in quarantaine zitten of ziek zijn konden alles interactief meebeleven 
via een live stream. Zo hoefden zij niets te missen van het feest. 
 
Heel veel dank aan de Sintcommissie, hulpouders en leerkrachten die zo hun 

best hebben gedaan om een leuk en gezellig Sinterklaasfeest neer te zetten. 
 

Dat is absoluut gelukt! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Aloweetjes 
3 december 2021  

Agenda 
 

 
• 23 december Kerstdiner 
 
• 25 december t/m 9 januari Kerstvakantie 
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Foto’s aankomst Sinterklaas 
 

Lisette, onze huisfotograaf, heeft vanochtend veel leuke foto’s gemaakt van de aankomst van Sinterklaas. De link 
naar dit fotoalbum ontvangt u vandaag via Parro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Zelftesten bij milde klachten 
 
Vanaf vrijdag 3 december mogen leerlingen met milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) na 
een negatieve zelftest, naar school komen. Wanneer kinderen koorts hebben, benauwd zijn of veel hoesten 
noemen we dit geen milde klachten meer. Dan is het advies om geen zelftest te doen, maar een PCR test bij de 
GGD. Wilt u ons hierover blijven informeren? Mocht u geen (zelf)test willen afnemen bij uw kind(eren) dan moet u 
uw kind(eren) thuis houden totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. 

 

 

Zelftesten voor de leerlingen van groep 5/6, 6 ,7, 8 A en 8 B 
 
Gelukkig hebben de meeste kinderen weinig klachten als ze corona hebben. Maar daardoor is het ook niet altijd 
duidelijk dat ze besmet zijn. Ook met weinig klachten kunnen leerlingen elkaar besmetten. Door preventief zelf te 

testen help je verdere besmettingen in de groep en op school te voorkomen. Binnenkort ontvangen wij zelftesten 
voor de leerlingen van de groepen 5/6, 6 ,7 , 8 A en 8 B. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Als de 
testen er zijn zullen we u verder informeren. 
 

 

Verslag MR-vergadering 22 november 
 

Op 22 november 2021 is de MR samen met Judith op gepaste afstand samengekomen om te overleggen. Dit 
overleg stond in het teken van het ambitiegesprek, de begroting voor 2022 en belangrijker; de impact van Corona 
op de Aloysiusschool. Door het team is in de periode tot 22 november volop ingezet om zoveel mogelijk de 
ziektevervangingen op te vangen omdat ook de invalpool leeg is. Hierdoor was er minimale lesuitval.   
Dit vraagt veel regelwerk en extra druk voor het hele team. Hoe de komende weken eruit komen te zien is 

afwachten (inmiddels zijn de maatregelen voor basisscholen aangescherpt). 
 
Het proces van de begroting voor 2022 is goed gelopen. Ook is gesproken over de inzet van de NPO gelden voor de 
periode 2022 en 2023. Daarnaast is er een ambitiegesprek geweest hoe de MR en de directie met elkaar willen 
samenwerken. De sfeer en openheid is goed. Door de komst van een aantal nieuwe MR leden is het goed om de 
afspraken waar nodig aan te passen. Een heldere uitgesproken ambitie is, dat we er samen zijn voor onze school. 
 

 

SCHOOLSPORT 
 

Sportagenda 
 

Sport Datum Inschrijven voor 

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 
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