
B ELANGRIJKE  DATA  

M AANDAG  18  SEPTEMBER  2017  J AARGANG  16 ,  NUMMER  05 

Thema ‘Sprookjes’ 25  september t/m 

13 oktober 

Schoolreis groep 3 t/m 7 26 september 

Studiedag 27 september 

Kinderboekenweek 4 t/m 15 oktober 

Staken! 5 oktober 

Dag v/d Leraar 5 oktober 

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 

Overige studiedagen 22 november 

9 maart 

3 april 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

dinsdag & donderdag  

Fruitdag! 

Va c at u r e  M R  

De medezeggenschapsraad (MR) is een actief meedenkend en initiatiefrijk orgaan, dat zich laat infor-
meren door de directeur. Zij vergadert meestal zes keer per jaar. De MR van de Alfons Ariëns 
bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De MR behartigt de belangen van kinderen/ouders 
en het personeel van de Alfons Ariëns. Ze praat en beslist mee over zaken die van belang zijn voor 
de kinderen en personeel. De MR houdt zich bezig met algemene schoolse zaken en beleid van de 
Alfons Ariëns en kan dit beleid ter discussie stellen bij de directie van de Alfons Ariëns. 
 
De teamleden worden vanuit het team gekozen. De oudergeleding wordt via een verkiezing aange-
steld. Iedere ouder krijgt de kans zich verkiesbaar te stellen. Degene met de meeste stemmen wordt 
lid voor een zittingsperiode van vier jaar. De MR werkt binnen de kaders van de wet op de mede-
zeggenschapsraad en heeft bij veel bestuurlijke zaken instemmings- of adviesrecht. 
 
Op dit moment vertegenwoordigen John van Meerveld en Ralf Timmers de oudergeleding van stads-
weiden. John is inmiddels vier jaar lid van de MR, zijn zittingsperiode zit er op. Echter, John is en-
thousiast lid en zou zich graag opnieuw verkiesbaar stellen. Dit is ook het moment voor andere 
ouders om zich aan te melden voor de MR.  
 
Wilt u de oudergeleding van de MR versterken? Laat het weten uiterlijk woensdag 13 september 
weten aan juf Nurcan of juf Annemarie of stuur een mail naar mr@alfonsariens.nl. Bij meerdere 
aanmeldingen zal er een verkiezing worden gehouden.  

Vergeet u niet de vrijwillige bijdrage voor het 
schoolreisje over te maken: 
  

€ 30 per kind 
IBAN: NL69 INGB 0001 8506 05 
T.n.v. Oudervereniging Alfons Ariëns 
  
O.v.v. Naam kind + klas 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Nederland een dag 

staken. Dit betekent dat KBS Alfons Ariëns op deze dag gesloten zal zijn. Wij verwachten dat u op 

deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. Voor opvang van uw kind kunt u contact 

opnemen met bijvoorbeeld kinderopvangorganisatie Prokino.  

Medewerkers uit het basis-, speciaal basis,- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig 

zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maan-

den hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de 

politieke partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen. 

De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen 

jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. 

Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren 

schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden 

als  een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garan-

deren dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. 

Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een 

prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Helaas heeft dit 

niet geleid tot concrete toezeggingen van de politiek. We horen in de media dat een nieuw kabinet 

van plan is om substantieel te investeren, maar we weten niet of dat werkelijk gaat gebeuren en of 

dat genoeg is om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te 

kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag. 

Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voe-

len als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. 

Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het alge-

meen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!   

 

Vriendelijke groet, 

Team Alfons Ariëns 

REMINDER !  

STAKING  5  OKTOBER  

mailto:mr@alfonsariens.nl


Groep 8a heeft het woordenboekspel gespeeld!  
Zij hebben geprobeerd de betekenis van moeilijke woorden te raden. En 
ook om zelf bij een moeilijk woord één echte betekenis en twee valse be-
tekenissen op te schrijven om anderen in de war te brengen.  

Goede antwoorden: b, a 



Wat?  

verkoop van tweedehands boeken 

Wanneer?  

vrijdag 13 oktober van 14.45-15.30 uur 

Waar? 

locatie bovenbouw 

Heeft u thuis nog mooie boeken die wij kunnen ver-

kopen?  

We zijn op zoek naar: leuke leesboeken voor kinderen 

en volwassenen, stripboeken (pockets) mooie pren-

tenboeken en informatieboeken  

voor kinderen. 

Tot woensdag 11 oktober kunt u boeken brengen. 

In de hal bij de groepen 3 en 4 en in de hal bij de 

groepen 8 staan  

kratten waar u de boeken in kunt doen. 

Van de opbrengst kopen wij nieuwe boeken voor  

onze schoolbibliotheek. 


