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Sinterklaas 
 
Vanochtend hebben we Sinterklaas en zijn pieten al dansend en zingend met de ‘Pieten Sinterklaas move’ welkom 

geheten op ons schoolplein. Voor de kinderen blijft dit altijd een spannend moment. Zo leuk om te zien hoe 
enthousiast ze zijn. 
Een compliment aan alle ouders is hierbij op zijn plaats: wat is er goed gehoor gegeven aan ons verzoek om niet te 
blijven kijken! Dat waarderen wij zeer! 
Na koffie en pepernoten hebben de Sint en de pieten aan elke groep een bezoek gebracht. 
Vanmiddag zal elke groep via Parro foto’s delen van het feest. 

 

Heel veel dank aan alle hulpouders! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Paarse Vrijdag 
 
Op vrijdag 11 december is het Paarse Vrijdag, een dag waarop leerlingen in Nederland laten zien dat iedereen op 
school zichzelf kan zijn en niemand uitgesloten of gepest mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt. 
Met dit jaar als centraal thema ‘het belang van jezelf zijn, je plek vinden in de klas of in je team en te durven wat 
je echt graag zou willen doen’. 
Paarse Vrijdag is in 2010 als Spirit Day begonnen in de Verenigde Staten toen leerlingen paars gingen dragen om 

hun steun te betuigen aan medeleerlingen die lesbisch, homo, bi+ of trans waren. De kleur paars is gekozen omdat 
in de regenboogvlag de kleur paars voor ‘spirit’ staat. Spirit kun je vertalen als geestdrift of enthousiasme. 
 
Als school willen wij graag uitstralen dat wij hiervoor staan, dus het idee is om allemaal iets in de kleur paars aan te 
doen op vrijdag 11 december. 
 

 

Anouk 
Leerteam Sociaal Emotioneel 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Aloweetjes 
4 december 2020  

Agenda 
 
• 17 december Kerstdiner 

 
• 21 december t/m 1 januari Kerstvakantie 
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Even voorstellen: Dave Vrielink 
 

Ik ben Dave Vrielink, vader van twee dochters, Sam (groep 1/2 A) en Saar (groep 4). Sinds 
16 november zit ik in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van KPOA. 
De GMR is betrokken bij besluiten over het beleid en het functioneren van KPOA. Is er 
bijvoorbeeld bij KPOA geld voor goede plannen van de school, wat zijn de plannen en 
ambities van KPOA en vinden we dat daarin de juiste keuzes worden gemaakt. 
 
De GMR bestaat uit verschillende taakgroepen. Ik zit in de taakgroep financiën en 

huisvesting. We buigen ons over onderwerpen die alle KPOA-scholen en medewerkers 
aangaan, dus ook de Aloysiusschool. Die onderwerpen zijn natuurlijk ook interessant voor 
de MR. En andersom weet de MR het beste wat er speelt op school. Het dus belangrijk om 
elkaar goed op de hoogte te houden. Gelukkig zijn de lijntjes kort! 
 
Minister Slob heeft aangekondigd dat vanaf 2021 de (G)MR in plaats van adviesrecht 

instemmingsrecht krijgt op de hoofdlijnen van de begroting. Ouders en leraren krijgen zo 

meer inspraak in hoe het geld op school besteed wordt. Als taakgroep financiën willen we 
goed beslagen ten ijs komen. Daarom hebben we op 30 november de training ‘GMR financiën’ van de CNV Academie 
gevolgd. 
 
Een interessante tijd dus om te beginnen in de GMR. 
 

Dave Vrielink 
 

 

Van Advent naar Kerst 
 
Nog voor het Sinterklaasfeest begint in de Christelijke kerken het vieren van de adventstijd: “verlangen naar Kerst”. 

 

Zondag 29 november was de eerste adventzondag. Er wordt een kaarsje aangestoken en iedere week komt er eentje 
bij, lichtjes van verlangen. Zo leven we samen toe naar het Kerstfeest, het “lichtfeest”,de geboorte van Christus, die 
zelf Het Licht voor de wereld was. Hij kwam op voor de ander en wilde laten zien wat werkelijk belangrijk is. 
We mogen uitkijken naar dit feest, waarin verbondenheid, gezelligheid en aandacht voor elkaar een grote rol speelt. 
 
Maar hoe moet dat nu anno 2020? 

In een tijd, waarin we juist op afstand moeten blijven van elkaar? 
Het thema vanuit onze methode Trefwoord is “Verlichten”. 
Hoe kunnen we in en met het licht van Kerst elkaar in het licht zetten, zodat we oog hebben voor wie we zijn en hoe 
we ons voelen? 
Hoe kunnen we met dit licht het “lichter”maken op dit moment in deze wereld? 
Door elkaars kwaliteiten te benoemen,elkaar te waarderen en te voorkomen, dat iemand vergeten wordt, kunnen 

we dit licht laten stralen. 
“SAMEN is het nooit te donker, als je in het LICHT gelooft!” 

 
ZALIG KERSTFEEST! 
 
Joke  -  identiteit 
 

 

Kerstkoortje 
 
Net als voorgaande jaren gaan we een kerstkoortje vormen dat zingt bij binnenkomst voor het kerstdiner op 
donderdag 17 december. 
Dit keer kunnen de leerlingen van de groepen 6, 7 en 7/8-7 hier aan meedoen. 

We gaan repeteren op maandag 14 december en woensdag 16 december om 11.45 uur.  
Dat is tijdens de buitenspeeltijd; je gaat dan dus niet (of heel kort) buiten spelen. 

Op donderdag 17 december kom je om 17.10 uur op school en gaan we in de hal van de school zingen.  
Je mag je aanmelden bij je eigen meester of juf of je komt op maandag 14 december om 11.45 uur naar de speelzaal. 
Je moet beide keren komen oefenen om op donderdag te mogen meezingen. 
Ik hoop dat veel kinderen meedoen! 

 
Grietje 
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Kerstdiner donderdag 17 december 
 

Lieve kinderen en beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het is weer bijna zover: Kerst! Dit vieren wij dit jaar op school op donderdag 17 december. Hierbij alle 
informatie om er, juist nu, een mooi kerstdiner van te maken, waarbij de kinderen met elkaar, in hun mooiste 
kleren, samen gaan eten in de klas. 

 
Wat & Wanneer 

Het kerstdiner vindt plaats op donderdag 17 december van 17.30 uur tot 18.30 
uur. 
De borrel voor ouders op het schoolplein kan helaas dit jaar niet doorgaan. We zorgen 
voor een mooi versierd schoolplein, zodat de kinderen een fijne entree krijgen en je 
bij het brengen en halen toch iets van de kerstsfeer op school meekrijgt. 
 

Brengen en halen 

Het kerstdiner start om 17.30 uur in de klas, inloop is om 17.20 uur. Het halen en 
brengen is uiteraard puur functioneel, kom alleen (1 ouder/verzorger) en blijf niet 
hangen op of rondom het schoolplein. Er zijn leerkrachten op het plein die de kinderen 
opvangen en helpen. 
Let op: de kleuters en groep 3 zullen rond 18.20 uur al naar buiten komen. 
Ouders kunnen deze jongere kinderen bij het hek ophalen. De groepen 4 t/m 8 gaan 

zelf naar buiten. Spreek als ouder/verzorger met je kind een plek af waar je staat bij 
het ophalen. 

 
Kerstdiner in de klas 
De kinderen hebben net als altijd een kerstdiner in de klas en mogen hun mooiste kleren aan. Dit jaar helaas geen 
zelfgemaakte hapjes voor op het buffet, maar iedereen neemt zijn eigen kerstdiner mee. Om grote verschillen 
tussen de kinderen te voorkomen, vragen we jullie de kinderen iets mee te geven zoals: 

- Een/enkele broodjes (bijv. een croissantje of iets wat je kind lekker vindt) 
- Een pannenkoek 
- Een stukje fruit 
- Pakje of fles drinken 

 
De school in kerstsfeer 

Andere jaren hadden we altijd veel hulp nodig van ouders die hielpen met het versieren van de school: het 
opzetten van de grote kerstboom in de hal en het versieren van de gangen. Het versieren doen de leerkrachten en 
de kinderen dit jaar zelf, met als hoogtepunt: een zelfgemaakte kerststal bestaande uit kerstbeelden van triplex. 
De leerkracht zal ouders vragen te helpen met het zagen. De klas gaat het beeld vervolgens zelf verven en 
opzetten in de hal. Elke klas maakt een beeld, en zo ontstaat een gezamenlijke kerststal. Op 17 december zal 
daarnaast het Aloysiusschool kerstkoortje in de grote hal kerstliedjes zingen. 
 

Groepspodium 

En, hoe leuk: op 16 december is er een groepspodium, waarbij elke klas een liedje voorbereidt o.l.v. juf Grietje. De 
kleutergroepen bereiden een liedje en een toneelstukje voor n.a.v. het kerstverhaal van Dick Bruna. De 
leerkrachten maken een foto of filmpje van het optreden, zodat we als ouders/verzorgers via Parro een beetje 
kunnen meegenieten. 
 
Het goede doel: een kleine attentie voor bewoners van het verzorgingstehuis 

Andere jaren is er altijd een collecte voor een goed doel. Dit jaar doen we dat anders; we verrassen de bewoners 
van een verzorgingstehuis in de buurt met een kleine attentie: een waxinelichtje met een persoonlijke kerstwens, 
die de kinderen in de klas zullen maken. 
 
Tot slot: dit moet je regelen als ouder/verzorger 

- Geef uiterlijk op maandag 14 december 2 waxinelichtjes op batterijen mee naar school. 
- Geef op woensdag 16 december een bord en bestek in een tas mee naar school. Graag zowel het bord, het 

bestek als de tas voorzien van naam. 

- Zorg op donderdag 17 december voor een (brood)maaltijd voor het kerstdiner. 
 
Tot slot: donderdag 17 december is een reguliere schooldag met gewone schooltijden plus de avond. 
 
Wij wensen iedereen een heerlijke periode toe! 

 
De kerstcommissie 
Linda, Tirza, Laurent en Rieneke 
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SPORT 
 

Sportagenda 
 
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 
 
 
 

Gevonden voorwerpen 
 

Op maandag 7 en dinsdag 8 december zullen wij ’s ochtends tussen 8.15 – 8.45 uur 

de gevonden voorwerpen op tafels buiten neerleggen. Als u uw kind komt brengen kunt u 
meteen uw eventueel kwijtgeraakte spullen meenemen. 

 
Spullen die op deze dagen niet zijn opgehaald gaan naar een goed doel. 
 

Mocht het erg regenachtig zijn op 7 en 8 december, dan verplaatsen we dit naar maandag 
14 en dinsdag 15 december. 
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