
   

 

Agenda: 
 

• Directie afwezig: 
1 juli 2022 

• Oudergesprekken (1-7): 
28 en 30 juni 2022 

• MR-vergadering: 
4 juli 2022 

• Musical groep 8: 
5 juli 2022 

• Rapporten groep 8: 
6 juli 2022 

• Uitzwaaien groep 8:  
6 juli 2022 

• Wisseluurtje groepen 
2022/2023: 7 juli 2022 

• Oudernieuwsbrief nr. 12:  
8 juli  2022 

• Zomervakantie vanaf vrijdag  
8 juli 12.00 u. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Van de directie 
 
Tel je zegeningen… 
De directeuren van Het Sticht zien elkaar regelmatig voor overleg over 
onze scholen. Onze bestuurder Marleen Remmers hield in ons laatste 
directieoverleg een korte toespraak. Zij had een persoonlijk woordje voor 
iedereen waarin de uitspraak ‘Tel je zegeningen’ genoemd werd. 
Dat is wel bij mij blijven hangen terugkijkende op dit schooljaar. 
Wij hebben een jaar gehad met coronaperikelen, afscheid van collega’s, 
vacatures die we moeizaam vervuld kregen. Tegelijkertijd hebben we 
onze inzet gedaan voor onze onderwijskwaliteit o.a. voor een verhoging 
van onze eindopbrengsten van groep 8. 
 
Samen als team en met ondersteuning van betrokken invallers, stagiaires 
en ouders hebben we er een goed jaar van kunnen maken. Ons team is 
op dit moment compleet met een volledige bezetting van alle groepen, 
een nieuwe IB-er, een leraarondersteuner, een onderwijsassistent en 
collega’s met verschillende specialisaties of ondersteunende taken voor 
het onderwijsproces. Vrijwilligers die helpen bij het pleintoezicht en het 
gebouwenonderhoud. Samen zijn we sterk. 
 
We zijn blij met het resultaat op de eindtoets en de opbrengsten van de 
IEP-toetsen in deze maand. We hebben genoten van o.a. de 
schoolreizen, de mini trip, de atletiekdag, de Koningsdagspelen, 
bijzondere muziekactiviteiten en excursies. 
 
En nu verheugen we ons op de musical “Het goud van eiland Albatros” 
van groep 8 en de komende lustrumviering in augustus. 
Samen zijn we sterk geweest en we hopen dit schooljaar in alle 
gezondheid met elkaar af te sluiten. 
 
Tel je zegeningen…. het zijn er vele. 
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Nieuwe leerlingen 
Kikker: 
Daphne Veenstra 
 
Jip en Janneke: 
Otis Hesselink 
Lenn Bakker 
Rowan van de Berg 
 
Groep 3A: 
Gijs Beeke 
 
Groep 4: 
Youp Beeke 

 

 
 
Lustrum 125 jaar St. Aloysius  
 
Feest 25 augustus 
Inmiddels hebben jullie een "save the date" ontvangen voor het Lustrumfeest dat op stapel staat. Nu 
al dank voor de leuke reacties die we hierover ontvangen. 
25 augustus staat al met grote letters geblokt in jullie agenda's, en terecht, want dit belooft een top 
dag te gaan worden. 
Overdag hebben de kinderen de hele dag een feestdag welke in het thema "Circus" zal staan. Na 
schooltijd hebben de kinderen even tijd om op adem te komen want om 17.00 uur begint het 
Lustrumfeest voor alle kinderen en ouders. 
  
De oudervereniging organiseert namelijk met trots een bijzondere middag/avond voor alle ouders en 
kinderen om het nieuwe schooljaar in te luiden en het 125 jarig bestaan van onze school te vieren. De 
barbecue wordt aangestoken en de drankjes staan voor jullie klaar. Een DJ en verschillende surprise 
acts maken deze middag en avond compleet.  
  
Kaarten voor deze nu al onvergetelijke middag/avond zijn uitsluitend vooraf te koop op woensdag  
29 juni, donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli bij de ingang van de school. (Pinnen is mogelijk!) 
Er zal een "ouder" (€10) en een "kind" (€5) versie van de knipkaart te koop zijn. Met een ouderkaart 
kan je genieten van 2 consumpties, een sateetje en een broodje hamburger. Een kindkaartje is goed 
voor een sateetje/hamburger, een ijsje en popcorn/suikerspin. Voor limonade en water wordt 
gezorgd.  
  



 

 

125 jaar is een lustrum om trots op te zijn, laten we dit met z'n allen goed vieren! 
 
De Oudervereniging 

 
Een nieuwe lipdub van onze school 
In deze periode wordt de lipdub opgenomen met een nieuwe melodie en een nieuwe tekst. 
De leerlingenraad heeft een advies gegeven over de melodie en ouders hebben met woorden van 
alle groepen een tekst geschreven.  
Tijdens de lustrumweek wordt de lipdub gepresenteerd. 
Met heel veel dank aan de lipdubcommissie voor de organisatie en onze stichting Het Sticht die deze 
activiteit bekostigd. 
 
Hierbij enkele foto’s van de opname van het lied. 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
Oudertevredenheid 2022 
Bedankt voor de reacties via de mail en op de flaps in de hal. 
 
In de bijlage vindt u een verslag met alle opmerkingen. 
We bespreken dit verslag bij de start van het nieuwe schooljaar en sommige punten zoals aandacht 
voor een goede overdracht kunnen we automatisch meenemen in deze tijd van het schooljaar. 
Wordt vervolgd. 
 
Eén onderdeel is al wel besproken en dat is de wijze van werken met Levelwerk en de eisen die we 
hieraan stellen. Onze collega Miriam van den Bedem (hoogbegaafdheidsspecialist) geeft hierbij een 
toelichting welke plaats het Levelwerk heeft voor leerlingen die met Levelwerk werken. 

“Levelwerk 

Een veel gestelde vraag is: ‘Waarom moet het Levelwerk af? Het is toch extra?’ 

Dat klopt niet, Levelwerk is niet extra maar noodzaak. Voor al onze leerlingen is het belangrijk om 
vaardigheden te ontwikkelen die bij leren horen. Deze vaardigheden leer je niet bij al te gemakkelijke 
taken. Voor kinderen die meer aan kunnen dan het standaardprogramma is het aanbod in het 
basisonderwijs gemakkelijker en dus leren ze minder vaardigheden tijdens het reguliere werk. 
Vandaar dat we ze Levelwerk aanbieden. 

Ouders vragen dan: ‘Mijn kind krijgt het steeds niet af, geef je wel genoeg tijd?’ of: ‘Mijn kind krijgt 
buikpijn van het Levelwerk, dat kan toch niet de bedoeling zijn?’ 

Het antwoord is dan tweeledig. Enerzijds is het niet de bedoeling dat het kind stress ervaart van het 
reguliere schoolwerk. (Het Levelwerk hoort voor de kinderen die meer aan kunnen bij het reguliere 
schoolwerk) Anderzijds is het wel de bedoeling dat het een beetje schuurt. Het is de bedoeling dat het 
werk als moeilijk wordt ervaren. Juist dan komt het leerproces op gang. Het kind moet nu vragen 
stellen, hulp vragen, plannen en organiseren, volhouden en doorzetten om een succeservaring op te 



 

 

doen. Deze vaardigheden heeft het kind nodig om straks in het voortgezet onderwijs de aangeboden 
leerstof te kunnen verwerken. 

Vaak krijgen we dan de reactie: ‘Maar dan hoeven jullie daar toch niet van die strenge eisen op te 
leggen?’ 

Dit is een begrijpelijke vraag. In het begin deden we dat ook niet. We merkten echter dat kinderen dat 
dan ook niet doen. En zeg nou zelf, zou u aan een moeilijke taak beginnen als niemand daar een eis 
aan stelt? Zou u die moeilijke taak doen als uw werkgever daar niet om vraagt? Het is menselijk om 
de weg van de minste weerstand te kiezen en daarna te genieten van de tijd die over is. Dit geldt 
uiteraard ook voor kinderen. Vandaar dat we er wel degelijk eisen aan stellen. 

Dat betekent ook dat wij ervoor moeten zorgen dat kinderen voldoende begeleiding en tijd krijgen om 
het werk te maken. Wekelijks maakt de leerkracht een half uur vrij om de Levelwerkvragen te 
beantwoorden, daarnaast krijgen de kinderen een uur begeleiding van een levelwerkcoach. In deze 
begeleiding komt o.a. aan de orde hoe en wanneer je de taken kunt maken, maar is er ook ruimte om 
vragen te stellen. Het reguliere werk wordt compacter aangeboden, waardoor de kinderen tijd hebben 
om aan de Levelwerk taken te werken. 

Mocht uw kind er toch wakker van liggen en buikpijn van krijgen, dan raad ik u aan om in gesprek te 
gaan met de leerkracht. De leerkracht weet heel goed waar de mogelijkheden van uw kind liggen, u 
weet heel goed wat uw kind nodig heeft. Samen zijn we in staat om een goed en degelijk leeraanbod 
voor uw kind te realiseren. Zonder buikpijn, maar wel met milde frustratie.” 

 
W.b. de vraag over het voetballen in de Panna kooi vlak voor en na schooltijd: 
V.a. 20 juni hebben we een proefperiode om direct na schooltijd niet te voetballen in de Pannakooi.  
U bent via Parro hierover geïnformeerd. We zien dat in de afgelopen week iedereen zich aan deze 
afspraak heeft gehouden. 

 
Lokaalindeling 2022/2023 

Waar zit elke groep in het volgende schooljaar? 

Hoofdgebouw: 
Kleutergroepen: dezelfde lokalen als dit schooljaar.  
Groep 3:  1e verdieping; 1e lokaal gang zijkant gebouw 
Groep 4A: begane grond; lokaal bij het gymlokaal 
 
Groep 4B: 1e verdieping: 3e lokaal gang voorzijde 
Groep 5: 1e verdieping; 1e lokaal gang voorzijde 
Groep 6: 1e verdieping; 2e lokaal gang voorzijde 
 
Poorthuis: 
Groep 7 A: middelste lokaal 
Groep 7B: 1e lokaal bij de ingang 
Groep 8: 3e lokaal  
 



 

 

 

Kunst en cultuur projecten 

 Kunstproject kARTon 

Tijdens de laatste kunstprojectdagen van dit schooljaar, hebben de kinderen gewerkt met kARTon.  

Werken met karton komt ieder schooljaar terug. Er wordt graag met dit materiaal gebouwd en er kan 

oneindig veel gemaakt worden van dit materiaal. De kinderen mochten kiezen uit een aantal thema’s, 

maar het inrichten van een onbewoond eiland was favoriet. En samenwerken is leuk! 

Groep 1 en 2 heeft zich laten inspireren door werk van de kunstenaar Christo. Hij pakt van alles in en 

de kinderen hebben naar zijn voorbeeld stoeltjes ingepakt en bomen beplakt met lapjes stof. De 

textuur van stof voelt altijd anders en hoe stof voelt, dat kunnen ze nu goed benoemen (glad, ruw, 

rafelig, ribbelig) 

Voor het project na de zomer kan ik restafval (plastic) gebruiken. Het zou fijn zijn wanneer u de 

volgende materialen zou willen bewaren:  

Plastic doppen, netjes van fruit, lege waterflesjes, plastic bakjes zoals van tomaten en ander 

groente/fruit/nootjes etc.  

Mocht u nog iets hebben, mits schoon en geschikt om in te knippen, dan is dit vast bruikbaar. 

Na de zomervakantie zet ik een bak in de hal waar het materiaal in mag. Alvast bedankt. 

 

Een fijne zomervakantie!       Janine Slot 

   
Een eiland van kARTon  Kijken naar een ingepakt paard door kunstenaar 

Christo 

 

Boomhutten in groep 3 



 

 

Streetwise voorrondes Baarn 2022/2023 

De Streetwise Cup, het grootste straatvoetbaltoernooi van Nederland, wordt vanaf juli georganiseerd 
door de Johan Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation voor kinderen in aandachtswijken in de 
leeftijd van 10 t/m 15 jaar. Naast plezier in het spel is het van essentieel belang dat deelnemers zich 
bewust worden van het thema equality en start iedere spelronde met een centrale 
openingsceremonie. Zo wordt niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten het verschil gemaakt.   
Zie voor meer informatie de 2 bijlagen over Streetwise 
 

Zomersportweek Baarn 
De jeugdsportcoördinatoren van de Gemeente Baarn zijn alweer druk bezig met de organisatie van 
een mooie, actieve laatste zomervakantieweek. Samen met een groot aantal Baarnse 
sportverenigingen verzorgen zij een afwisselende Zomersportweek voor de jeugd van 6 t/m 
16 jaar. 
EN…..DE INSCHRIJVING LOOPT AL STORM ! 
  
Van maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus 2022 zal er elke ochtend tussen 9.30 – 12.15 uur een 
wisselend sportaanbod zijn op de sportvelden/atletiekbaan van Sportpark Ter Eem aan De 
Geerenweg. 
Voor € 5,- per ochtend doe je in een vaste leeftijdsgroep mee aan drie verschillende sporten. Bij 
elk onderdeel krijg je training van de vaste trainers van de Baarnse verenigingen! Zo kun je dus heel 
eenvoudig met verschillende sporten kennismaken en kijken wat goed bij je past of gewoon eens een 
keer zoveel mogelijk verschillende sporten vrijblijvend uitproberen! 
De sporten die zullen langskomen tijdens deze Zomersportweek zijn voetbal, handbal, judo, 
atletiek, dansen, cricket, rugby, boksen, schermen, zelfverdediging en tafeltennis. 
  
Na de eerste twee sportrondes is er altijd een pauze waarin je wat te drinken, fruit en een koek krijgt 
(verzorgd door de gemeente/B.Slim). Ook is er dan gelegenheid om onder gezellig samen 
te dammen. Om 12.15 uur is de sportochtend ten einde. 
  
Het complete programma (van dag tot dag) staat al op de welbekende 
website www.activity4kids.nl/sports4kids/baarn waar je je nu direct kunt inschrijven. Kijk onder de 
kop “Zomersportweek 2022”. Het inschrijfgeld van € 5,- per ochtend wordt direct via IDEAL geregeld. 
Natuurlijk ben je alle ochtenden van harte welkom, maar je kunt je ook voor 1 specifieke dag 

aanmelden! De keuze is aan jou….. 😊 

  
Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen dan kun je altijd bij mij 
terecht via i.dejong@baarn.nl 
Samen met de deelnemende Baarnse sportverenigingen hopen we jullie weer een afwisselende, 
actieve sportweek te bezorgen. Wij kijken er al naar uit! 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 8 juli 2022. 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.activity4kids.nl%2Fsports4kids%2Fbaarn&data=05%7C01%7Cb.vannoorloos%40aloysius-school.nl%7Cd351cf8dba1b4af8fc4908da4dedabe7%7C0ddffecf07d44820ad97316331ea0f10%7C0%7C0%7C637907980438826654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GKW%2FOWBOwGaBdOq20eKM8IJVrR%2BDlRe5p0m%2FG1d%2FTYY%3D&reserved=0
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