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Start 
 
Vorige week ben ik gestart. Het is gek om een school in te komen waar je bijna niemand kent, de toilet moet zoeken 

en de gewoonten en afspraken nieuw zijn. 
 
Afgelopen week ben ik in alle groepen geweest om kennis te maken met de leerlingen. Ik heb hun enthousiaste 

verhalen gehoord en zij stelden aan mij verschillende vragen om mij beter te leren kennen. Ondertussen heb ik ook 
al kennis gemaakt met ouders en ben ik door leerlingen geïnterviewd voor een werkstuk. 
 
De komende periode zal in het teken staan van verdere kennismaking met de school, ouders en leerlingen. 

Aankomende week zal ik bijvoorbeeld de MR ontmoeten en op 4 februari is de ALV van de STAM waarbij ik ook 
aanwezig zal zijn. 
 
Judith 

 

 

Studiedag 
 
Gisteren stond de studiedag vooral in het teken van afscheid nemen van Bert Dekker, lid van het College van Bestuur 

van KPOA. Na 40 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, gaat hij nu genieten van zijn welverdiende pensioen. 
 
In de ochtend had iedere school een eigen invulling waarbij de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vakmanschap 
zichtbaar werden. Wij hebben dat vormgegeven door middel van “Heel Aloysius bakt”. En in de middag zijn alle 
KPOA-collega’s bij elkaar gekomen voor een middagprogramma met verschillende workshops. 

 

 
 
 

 Aloweetjes 
17 januari 2020  

Agenda 
 
 24 januari  Concertgebouw Amsterdam (groepen 5, 5A en 6B) 
 
 30 en 31 januari Staking (zie brief, die vandaag via Parnassys wordt verzonden) 
 

 3 februari  Studiedag (alle groepen) 
 
 4 februari  ALV De Stam (van 19.30 – 20.30 uur) 

 
 7 februari  Concertgebouw Amsterdam (groepen 7, 7/8 en 8) 
 
 13 februari Rapportgesprekken 

http://www.aloysiusschool.nl/
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Goed onderwijs: ik teken ervoor! 
 

Steun de campagne ‘Goed onderwijs: ik teken ervoor’ van Ouders van Nu door onze petitie te tekenen voor 
structurele investeringen in het onderwijs. 

 
Met de petitie roepen we het huidige en volgende kabinet op om snel en structureel te investeren in het onderwijs, 
om 3 redenen: 
* in 2020 hebben 55.000 kinderen geen bevoegde leraar voor de klas. In 2028 zijn dit er 240.000; 
* steeds vaker worden onbevoegden voor de klas gezet en leerlingen naar huis gestuurd; 
* klassen zitten te vol en een aantal scholen overweegt al een vierdaagse schoolweek. 
 

Wat kun je doen? 
* Teken hier de petitie 
* Maak samen met je kind een tekening van een handje. Je kunt hier ook een kant-en-klare kleurplaat 

downloaden.  Stuur of mail deze naar de redactie (postadres: Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp, Nederland, 
mail naar redactie@oudersvannu.nl) of upload hem hier: 

 

Op donderdagochtend 30 januari opent Ouders van Nu een pop-upklas bij de Tweede Kamer in Den Haag en worden 
de petitie en alle hand-tekeningen van de kinderen aangeboden aan het kabinet. 
 
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie 

 

 

(Rapport)gesprekken in februari 
 

Dit schooljaar zullen het aankomende (rapport) driehoeksgesprek oftewel de kind-ouder-leerkracht gesprekken als 
pilot plaatsvinden in de groepen 4 t/m 7. In groep 8 werd de leerling altijd al meegenomen in het eindadvies gesprek 
en de bespreking onderwijskundig rapport. 
 

Waarom doen we dat? 
Vanuit het schoolplan hebben we o.a. deze ambities beschreven: 

• Wij praten niet alleen over, maar vooral ook mèt onze leerlingen. 
• Leerlingen gaan leren hun eigen handelen te sturen op basis van reflectie. 
• We willen leerlingen leren om verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen m.b.t. hun eigen leerproces. 
 
Welk doel heeft het? 
Wij willen hiermee bereiken dat kinderen meer betrokkenheid en eigenaarschap hebben bij hun leren. Wij kunnen 
ze leren hoe ze kunnen denken en praten over leren. Daarom willen wij gaan ervaren hoe we dit gesprek met jonge 

kinderen kunnen gaan vormgeven. 
 
Werkwijze 
Leerlingen vanaf groep 4 gaan mee tijdens de gesprekken. Wij gaan dit niet verplichten, maar verwachten de 
aanwezigheid van de leerling vanuit een vanzelfsprekende overtuiging dat dit goed is voor elke leerling. 

Hoewel wij in het teamoverleg hebben gesproken over de werkwijze van deze driehoeksgesprekken, hebben wij dit 
nog niet met afspraken vastgelegd. Wij zijn van mening dat wij het eerst willen gaan ervaren om vervolgens samen 

de schoollijn te definiëren. Wanneer u meerdere kinderen bij ons op school heeft kunt u dus verschillen in deze 
gesprekken ervaren. Uiteraard zal er ook verschil zijn in de wijze waarop het gesprek wordt gevoerd en de rol van 
het kind. Dit is namelijk ook afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling. 
 
Bovenstaande werkwijze gaan wij uitvoeren en evalueren (met alle betrokkenen). 
 

De inschrijving voor de oudergesprekken zal net als voorheen via Parro verlopen. U ontvangt de uitnodiging via de 
leerkracht. Het is van belang om te weten dat ouders met meerdere kinderen in gr. 4 t/m 7 een voorsprong krijgen 
met inschrijven (maandag 20 januari) om rekening te houden met het meenemen van hun kinderen voor het gesprek. 
 
Héléne 

 

 

Gevonden fietssleutels 
Fietssleutels die worden gevonden zullen voortaan aan de haakjes aan de lijn boven de bak met gevonden 
voorwerpen worden gehangen. 
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Lijn 3 
 
Voor taal en lezen werken wij sinds dit schooljaar met de methode Lijn 3 

van Uitgeverij Malmberg. Lijn 3 is een complete taal-leesmethode waarmee 
uw kind op een speelse en verantwoorde manier leert lezen. 
Maar Lijn 3 is meer dan lezen alleen: in de wereldoriënterende thema's van 
Lijn 3 leren de kinderen ook meer over de wereld om hen heen. Wij laten 
kinderen zelf op zoek gaan naar antwoorden op vragen die leven.  
 
Lijn 3 is ook de naam van de bus die de rode draad vormt in de methode. 

De vrolijke buschauffeur Ben Bus 'vertrekt' vanaf het schoolplein en 
'brengt' de kinderen tijdens het schooljaar langs twaalf haltes (twaalf 
thema’s). Bij elk thema krijgt uw kind een sticker om in een speciaal 
busboekje te plakken. Als het busboekje vol is, is het jaar voorbij en kan 
uw kind lezen. 
 

Wij nemen veel tijd om de kinderen wegwijs te maken in de materialen en de nieuwe manier van werken in groep 
3. Behalve met een werkboek werkt uw kind dit jaar met verschillende andere materialen, zoals een leesboek, een 
rijtjesboek, een woordmaker en een magnetische letterdoos. Ook kent Lijn 3 een digibordprogramma dat bij alle 
lessen gebruikt wordt. Het bevat onder andere leuke letterfilmpjes. 
 
Heeft u nog vragen over Lijn 3? Stel ze dan gerust aan de leerkracht. 
 

Wij wensen u en uw kind veel plezier met het leren lezen in de rest van het schooljaar. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Beslis jij mee tijdens de ALV? 
 
Op dinsdag 4 februari van 19.30 tot 20.30 uur vergadert de Oudervereniging weer op school. Er staan actuele 
en belangrijke onderwerpen op de agenda. Ook Judith Timmerman, de nieuwe schoolleider, zal aanwezig zijn. Zet 
de datum dus in jullie agenda en komt allen! 
 
Ter versterking en vervanging van het bestuur van de Oudervereniging zijn wij ook nog op zoek naar enthousiaste 

nieuwe bestuursleden. Heb je interesse, laat het ons even weten. 

 

Wat bespreken we op de ALV? 
 

 Waaraan is de ouderbijdrage van vorig jaar uitgegeven? 

 Beslis mee over de besteding van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020! 

 Dit jaar hebben we EUR 5.000 te besteden aan onderwijsdoelstellingen en/of extra leermiddelen (denk aan 
bezoek Rijksmuseum in Amsterdam, Lego leerlijnen, speeltoestellen op het schoolplein, etc.). Hierover kun 
je meebeslissen! 

De vergaderstukken tref je een week van te voren aan op de website van de Stam. 
 

Heb je nu een goed idee voor de besteding aan extra leermiddelen? 
 
Tijdens de ALV presenteren we een overzicht van mogelijke bestedingen, waar we vervolgens over gaan stemmen. 

Vanuit de schooldirectie worden de wensen vanuit school toegelicht. Daarnaast kunnen jullie als ouders jullie eigen 
ideeën toelichten. Als je een goed idee hebt, horen we dat natuurlijk graag zo snel mogelijk! Mail je idee met een 
korte onderbouwing en schatting van de kosten uiterlijk voor vrijdag 31 januari naar bestuur@stam-aloysius.nl of 
breng het bij Astrid op de administratie. 

 
We zien jullie graag op 4 februari a.s. tijdens de ALV! 
Namens De Stam 
Mark Murris en Erik ten Hove 
bestuur@stam-aloysius.nl 
www.stam-aloysius.nl 

 
 

http://www.aloysiusschool.nl/
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SPORTKATERN 
 

Sportagenda 
 
Woensdag 29 januari  Schaaktoernooi groep 1 t/m 8 
  Locatie: Hoogland 
 
Zondag 3 februari   Floorballtoernooi groep 3 t/m 8 
  Locatie: Amersfoort 
 

Sportieve groet, 
 
Anouk (a.mulder@kpoa.nl) 
Jeroen (j.bol@kpoa.nl) 

 

 

OVERIG 
 

 
 

Trainingen vanaf 3 februari 2020 
 

8 lessen voor kids van 7 tot 10 jaar 
Data: 3, 10, 17 februari en 2, 9, 16, 23, 30 maart 

Tijd: 14.30 – 15.30 uur 
Kosten: 195 euro p.p. 
Locatie: gymzaal Aloysiusschool Dupontplein 
 
4 verdiepingslessen voor kids van 7 tot 10 jaar 

Data: 2, 9, 16, 23 maart 
Tijdstip: 15.45 – 16.45 uur 
Kosten: 100 euro p.p. 
Locatie: gymzaal Aloysiusschool Dupontplein 
 
Voor meer info of inschrijven: 
info@X11Kindercoaching.nl 

Evelien Timmerman, 06-13262815 
www.X11kindercoaching.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
info@spelenzo.nl 
Ank Duister, 06-17089809 

www.spelenzo.nl 
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Aan de slag met druk en/of opstandig gedrag 
 
Laat uw zoon of dochter regelmatig druk en/of opstandig gedrag zien? Zou u als ouder wel wat handvatten voor de 
omgang met dit gedrag willen krijgen? 
 

De VU (Amsterdam) heeft in samenwerking met Accare (Groningen) een zelfhulp-ouderprogramma ontwikkeld 
voor de omgang met druk en opstandig gedrag van kinderen. Dit programma bestaat uit onderdelen die ook 

worden gebruikt in bewezen werkzame oudertrainingen, zoals complimenten geven en structuur bieden. Het nieuwe 
ouderprogramma “Aan de Slag met Druk en Opstandig Gedrag” is echter uniek, omdat ouders het in 15 weken 
zelfstandig kunnen doorlopen met behulp van een werkboek en online omgeving (in plaats van onder leiding van 
een gedragstherapeut bij een instelling, zoals bij andere ouderprogramma’s). Het doel van het ouderprogramma is 

het drukke en opstandige gedrag van kinderen te verminderen en vaardigheden van ouders voor de 
omgang met dit gedrag te vergroten. 
 
We zijn op zoek naar ouders die het programma als een van de eerste ouders (gratis) willen doorlopen 
en in ruil daarvoor mee willen doen aan onderzoek naar de werkzaamheid van het ouderprogramma. Met het 
onderzoek willen we bekijken of en hoe goed het programma werkt en voor welke ouders en kinderen het 
ouderprogramma het meest geschikt is. 

 

Praktische info 
 

Voor wie 
Ouders 
- Heeft u een kind (4-12) jaar dat druk en/of opstandig gedrag vertoont? 

- Bent u op zoek naar technieken en tips voor de omgang met het gedrag van uw kind? Meld u zich dan nu aan 
voor deelname aan het ouderprogramma! 

 
Ouders kunnen zich zelf bij ons aanmelden, maar ook behandelaren die het programma geschikt achten voor 
bepaalde ouders mogen contact met ons opnemen! 
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Wat houdt deelname in 
- U krijgt als een van de eerste ouders de mogelijkheid om gebruik te maken van het ouderprogramma en hiermee 

leert u handvatten aan voor de omgang met druk en/of opstandig gedrag van uw kind. 
- U doorloopt het programma zelfstandig in 15 weken. 
- In ruil hiervoor wordt u een aantal keer telefonisch benaderd voor een vragenlijst of voor een evaluatiemoment 

en vult u een aantal keer online vragenlijsten in. Ook de leerkracht van uw kind vult tweemaal online een (korte) 

vragenlijst in (als u daar toestemming voor geeft). 
 
Wanneer 
- Er kan op korte termijn worden gestart, startdatum in overleg. 
- Sommige ouders kunnen direct van start gaan met het programma, andere ouders wachten 15 weken en krijgen 

het programma dan aangeboden. Tot welke groep u behoort, wordt door loting bepaald. 
 

Meer info, vragen of aanmelden? 
Ga naar www.aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.nl. 
 

Mocht u vragen hebben, meer informatie willen, of uw interesse 
willen aangeven om deel te nemen, dan kunt u ook contact opnemen 
via onderstaande gegevens! 
 

Contactpersoon 
Suzanne de Jong  
Vrije Universiteit, sectie Klinische Neuropsychologie 
Telefoonnummer: 020 - 5988531 
E-mail: aandeslagmetdrukenopstandiggedrag.fgb@vu.nl 
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