
   

 

Agenda: 
 

• Oudergesprekken 
(facultatief): 16 en 18 
november 2021 

• Carrousel: 1 en 8 
november 2021 

• Vergadering 
leerlingraad:  
25 november 2021 

• Directie afwezig: 
3, 5, 12, 19 en 24 
november 2021 

• Studiedag team; 
alle leerlingen vrij: 
2 november 2021 
Training “The Leader in 
Me” 

• Oudernieuwsbrief nr. 4: 
26 november 2021 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Van de directie 
 
Ruimte voor rituelen; Allerzielen 

Rituelen zijn zo oud als de mensheid. In alle culturen en in alle tijden 
vinden we rituelen terug. Ze dienen om samen belangrijke 
gebeurtenissen te herdenken. Rituelen kunnen zeer eenvoudig zijn zoals 
het aansteken van een kaars.  
 

Waarom rituelen voor kinderen? 

Kinderen kennen de wereld nog niet goed en kunnen onzeker of angstig 
zijn over gebeurtenissen. Praten met kinderen hierover en het gebruiken 
van rituelen helpt. Rituelen geven het kind de ervaring dat ze samen met 
anderen iets belangrijks kunnen herdenken en vieren. 
Daarom ‘vieren’ wij a.s. maandag Allerzielen waarbij kinderen samen met 
u bij de speciaal ingerichte tafels in de hallen van het hoofdgebouw en 
het Poorthuis kunnen denken aan een dierbare die overleden is. Er is ook 
ruimte om iets neer te leggen. 
 

 
 
Nieuwe leerlingen 
Afgelopen periode zijn de volgende leerlingen gestart: 
Aadje Piraatje:  Chloe Liedmeijer en Murphy de Bakker 
Jip & Janneke:  Michelle van der Velde 
Kikker:    Mex Pinchetti  
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Personeel en formatie 
Wij maken voortgang voor de invulling van de vacature in groep 5. We hopen de ouders van groep 5 
binnenkort te kunnen informeren wie de nieuwe leerkracht wordt naast Anne Linda v.d. Goot. 
De vacature voor intern begeleider wordt eerst intern uitgezet binnen de scholen van Het Sticht en 
daarna extern.  
 

Arbeidsmarkt onderwijspersoneel 
U vindt in de bijlage een brief van Het Sticht waarin wordt toegelicht dat we in een spannende tijd 
zitten w.b. het kunnen inzetten van voldoende personeel. Zeker in tijden van ziekte en verloven van 
teamleden vraagt het van een ieder extra inzet en creativiteit om de situatie op te lossen zodat 
leerlingen niet thuis hoeven te blijven. Tot op heden slagen we hier goed in maar we hopen dat u 
begrip toont als de vervanging niet lukt en leerlingen een dag(deel) moeten thuisblijven. 
 

Impuls pleinspelen 
Afgelopen maandag is Luuk te Boekhorst gestart als sport- en bewegingscoach op onze school. 
Luuk werkt vanuit de organisatie NBSS te Baarn en wordt bij ons ingezet op basis van het geld vanuit 
het Nationaal Programma Onderwijs. 
Luuk is aanwezig op het plein op maandag, dinsdag en donderdag tijdens de middagpauze. Hij biedt 
onze leerlingen sport – en spelmogelijkheden aan. De leerlingen hebben afgelopen week kunnen 
kennismaken met Luuk tijdens een informatieronde door de klassen. 
 

 
 
Carrousel op 1 en 8 november 
Wat is het fijn dat we weer met Carrousel kunnen starten. Leerlingen worden gemengd vanuit alle 
groepen en kunnen kiezen voor het doen van een leuke workshop met achterliggend doel dat ze 
elkaar door de groepen heen beter leren kennen. De leerkrachten geven de workshops ’s middags 
van 13.00 u. – 14.00 u. 
De leerlingen kunnen kiezen uit o.a. macramé, schaken, kleien, kijkdoos maken, figuurzagen, 
herfstlichtje, dotting, scoubidou, krassen, schaal van bladeren, zintuigenproefjes, stripverhaal maken.  

 
 
 
 



 

 

 
 

Thema “Beroepen” 
Onze kleutergroepen zijn actief bezig met het thema “Beroepen”. Gisteren hebben ze een 
brandweerauto kunnen bekijken. Eén van de ouders is vrijwilliger bij de brandweer en kon deze 
activiteit organiseren. 
We werden verrast door een bezoek van RTV Baarn. Via deze link kunt u het interview beluisteren. 
 
Brand, of geen brand? – Stichting RTV Baarn 

 

 
 
Vreedzame school; leerlingenmediatoren 
Leerlingenmediatoren zijn actief op het plein tijdens de pauzes. Ze helpen leerlingen bij vragen, kleine 
problemen en kunnen een steuntje zijn voor onze jonge leerlingen die nog nieuw zijn op school. De 
nieuwe leerlingenmediatoren worden in de komende weken opgeleid door onze collega’s Chantal van 
Remmerden en Manon de Ridder. 
 

Vreedzame school; leerlingenraad 2021/2022 
De nieuwe leerlingenraad is gestart. Na een officiële sollicitatie zijn vier leerlingen uit de groepen 6A 
en 6B gekozen en één leerling uit groep 8 van groep 7/8. De andere leerlingen zaten vorig jaar al in 
de leerlingenraad. 
In de 1e vergadering met de leerlingenraad hebben we voorzitters, notulisten en tijdbewakers 
gekozen. De leerlingenraad wordt ondersteund door de directeur Bettie van Noorloos. 

https://rtvbaarn.nl/?p=11786


 

 

 
 
Boven van links naar rechts: Bente, Feline, Nina, Loïs 
Midden van links naar rechts; Esmée, Simon, Joris, Sophie, Eann, Max 
Zittend op de grond van links naar rechts: Jesper en Sacha. 

 
Chromebooks en tablets 
Dankzij het geld van het Nationaal Programma Onderwijs hebben we ons aantal chromebooks 
kunnen uitbreiden zodat vanaf groep 4 elke leerling de beschikking heeft over een chromebook. In 
groep 3 is er per 2 leerlingen een chromebook. 
De kleuters kunnen nu werken met een tablet. Elke kleutergroep heeft 10 tablets om te gebruiken. 
Ze zijn in de afgelopen week voor het eerst gebruikt door de kleuters. 
 

 
 



 

 

Continurooster jaarlijkse incasso 
Op de St. Aloysiusschool hanteren wij het continurooster. Om het continurooster mogelijk te maken 
vragen wij u een bijdrage van € 30,- per kind, per schooljaar. Van deze bijdrage worden de 
pleinwachten betaald, zodat de leerkrachten tussen 12.00 en 13.00 uur een half uur pauze kunnen 
nemen. Het is een vrijwillige, maar wel een noodzakelijke, bijdrage om het continurooster mogelijk te 
maken.  
Begin november zal de incasso voor dit schooljaar gedaan worden. Mocht deze incasso niet lukken, 
kunt u op een ander moment ook zelf het bedrag overmaken. 

• NL90 RABO 0151 3733 37  
• t.n.v. Het Sticht, filiaal St. Aloysius (17XV)  
• o.v.v. ouderbijdrage continurooster St. Aloysius (17XV), naam van uw kind(-eren) en 

kostenplaats 675000. 

Bij vragen/opmerkingen kunt u een mail sturen naar de administratie, Sylvia van Dijk, 
s.vandijk@aloysius-school.nl 
 

Kunstproject 
Dit schooljaar ben ik gestart met ‘Schaduwtheater deel 2’. De kinderen zijn een stapje verder gegaan 

in de techniek en het maken van een schaduw voorstelling.  (deel 1 was 2 jaar geleden). 

Ze hebben bewegende schaduwfiguren gemaakt en deze gepresenteerd in een korte voorstelling: 

zonder woorden, maar met geluiden. Het experimenteren met licht en gekleurde filters zorgde voor 

mooie effecten in de presentatie. 

 

                        
 

Het nieuwe project heet ‘Papieren kunst’.  

Wat kun je allemaal van papier maken? Wat kun je op het platte vlak maken en wat kun je ruimtelijk 

bouwen van papier? Of een combinatie van beiden, hoe ziet dat er uit? Kun je een papieren 

theatervoorstelling maken? En wat hebben kunstenaars gemaakt van papier? 

 

Op dit moment is er in het Coda museum in Apeldoorn de tentoonstelling ‘paper art 2021’ te zien. Het 

is een tentoonstelling met heel diverse papieren kunstuitingen: van kleine kunstwerken, tot 

levensgrote installaties. Een aanrader! 

(Van Janine Slot) 

mailto:s.vandijk@aloysius-school.nl


 

 

 

Wie helpt ons met de was? 
Per week gebruiken we in de klassen veel handdoeken en doekjes bij activiteiten maar die moeten 
ook gewassen worden. Wie wil deze taak op zich nemen? Meestal is het één wasmand per week. 
U ontvangt van de school een vergoeding voor het wassen. 
Heeft u interesse? U kunt een berichtje sturen naar Sylvia van Dijk (s.vandijk@aloysius-school.nl) 
 

Opleidingsschool 
Wij zijn een officieel erkende Opleidingsschool en werken w.b. de PABO vooral samen met de Hoge 
school Utrecht. Op dit moment is een aantal PABO-stagiaires aanwezig. Daarnaast ook nog 
stagiaires vanuit het MBO voor de opleiding Onderwijsassistent. 
De stagiaires worden begeleid door de leerkracht bij wie ze in de klas zijn en door de Opleiders in de 
school. Dat zijn Maroesja Boersma en Chantal van Remmerden. 
Wij zijn blij met onze stagiaires. Ze krijgen alle kansen om bij ons een prachtig beroep te leren maar 
ze bieden ons ook extra ondersteuning in de klas.  

 
Verkiezingen: Kinderburgemeester Baarn 
Leerlingen van alle basisscholen van Baarn konden solliciteren naar de rol van kinderburgemeester 
van Baarn. Het is bekend wie de kinderburgemeester is geworden. 
Dat is een leerling van een andere basisschool namelijk Feline van der Velden. 
Wij wensen Feline heel veel succes toe! 
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op 26 november 2021 

 


