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Onthulling vignetten  

gezonde school 

24 oktober 

Informatieavond groep 8 30 oktober 

10 minutengesprekken 26 en 31 oktober 

Nationaal Schoolontbijt 7 november 

Sint Maarten 11 november 

Studiedag 22 november 

Streetwise 27 november 

Overige studiedagen 9 maart 

3 april 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

dinsdag & donderdag  

Fruitdag! 

Voor een spelletjescircuit zijn wij op zoek naar 
schone, lege blikken (bijvoorbeeld van soep of 
groenten). Spaart u met ons mee?  
De blikken mogen ingeleverd worden bij juf 
Shirley van groep 1/2a. 
 
Alvast bedankt! 

OPROEPJE   

Afgelopen jaar hebben wij als school de vignetten ‘bewegen’ en ‘voeding’ van de gezonde school be-
haald. Dinsdag 24 oktober zullen wij deze vignetten op een feestelijke manier onthullen. Na de ont-
hulling zullen alle kinderen van de Alfons Ariëns deelnemen aan een circuit dat in het teken staat van 
bewegen en gezonde voeding. Dit vindt plaats op het 
schoolplein. 
Voor deze ochtend zijn wij nog op zoek naar lege 
blikken (van bijvoorbeeld soep of groenten). Mocht u 
deze nog thuis hebben staan, mogen deze ingeleverd 
worden bij juf Shirley van groep 1/2a.  

V IGNETTEN  GEZONDE  SCHOOL   

Alle kinderen die in groep 4 van het basisonderwijs zitten, kunnen mee doen met de voorbereidin-
gen op de Eerste Communie. U bent van harte uitgenodigd bij de eerste ouderavond die gehouden 
wordt op dinsdag 21 november, van 20.00-21.30 uur in het parochiecentrum De Goede Herder, 
Smidsweg 20 in Ermelo. U ontvangt dan alle informatie en er is gelegenheid tot het stellen van vra-
gen. Ook als u nog niet zeker weet of u uw zoon of dochter wilt aanmelden, bent u van harte wel-
kom. In verband met koffie/thee is het voor ons handig als u zich van te voren aanmeldt. Ook als u al 
wel zeker weet dat uw kind mee gaat doen, meldt u zich dan aan. Dat kan via het secretariaat van de 
Lucasparochie: Hamersveldseweg 51 Leusden. Telefoon: 033-4941261 E-mailadres: secretari-
aat@stlucas.nu  
U ontvangt dan een inschrijfformulier. Ook kunt u hier terecht voor meer informatie. Graag tot 
ziens en hartelijke groet, mede namens de werkgroep  
 

A ANMELDEN  EERSTE  COMMUNIE   

Beste ouders, 
Enkele weken geleden heeft u in de weekinfo kunnen lezen dat school 
een gratis typcursus aanbiedt. 
Deze cursus kan vrijblijvend thuis gevolgd worden door de leerlingen van 
groep 5 t/m 8. 
Alle oefeningen worden ondersteund door een duidelijke uitleg met 
afbeeldingen. Als een leerling deze steeds goed leest, kan de cursus geheel 
zelfstandig gevolgd worden.  
Na de vakantie krijgt uw kind van zijn/haar leerkracht een link naar de 
website en een gebruikersnaam en wachtwoord.  Daarna kan gestart 
worden. 
We wensen de leerlingen alvast veel typplezier!   

Hoera, Luuk is gebo-
ren! Op 28 september 
is juf Esther bevallen 
van een gezonde zoon. 
We wensen Paul, Es-
ther en Senn veel geluk 
samen! 

P ICA  TYPEN  

Maandag 30 oktober zal Dhr. Tanis van Chr. College Groevenbeek tijdens de informatieavond voor 
de ouders van de groepen acht informatie geven over het voortgezet onderwijs. De inloop is om 
19.15 uur, aanvang 19.30 uur.  

INFORMATIEAVOND  GROEP 8  
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Even voorstellen:     
 
Ik ben Margriet Juffer-Boer, getrouwd met Johan Boer en moeder van 
Jefta (groep 8), Juda (groep 5) en Aron (groep 2). Wij zijn drie jaar gele-
den vanuit Zwolle naar Harderwijk verhuisd en onze kinderen zitten nu 
dus drie jaar op het Alfons Ariens.  
In mijn werk als Psychomotorisch Therapeut werk ik veel met kwetsbare 
kinderen. Deze kinderen en onze eigen kinderen hebben een veilige om-
geving nodig om zich goed te kunnen blijven ontwikkelen. Ze hebben ons, 
volwassenen, nodig om die veilige leeromgeving voor hen te creëren en 
te garanderen.  
De reden dat ik me kandidaat heb gesteld voor de MR is, omdat ik graag 
mee wil denken over hoe we de leeromgeving van onze kinderen zo 
kunnen inrichten dat het voor ieder kind een fijne plek is om naartoe te 
gaan! 

Mijn naam is John van Meerveld, getrouwd met Renate en vader van Myrthe 
(groep 7), Tijs (groep 5) en Sara (groep 2). Sinds 4 jaar ben ik lid van de MR, 
een mooi gremium met een mooie taak. Ik omschrijf onszelf wel vaker als de 
Japie Krekel van de school, van de directie eigenlijk. 
Dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Inmiddels kan ik zeggen dat de 
MR een stevige gesprekspartner is die de rug rechthoudt. Dit is belangrijk en 
de laatste jaren zijn hierin stappen gezet. Maar we zijn er nog niet …. 
 
Adequate interactie met de directie is en blijft een aandachtspunt. Betrok-
kenheid en bevlogenheid van MR leden is daarin m.i. van essentieel belang. 
Ook daarin hebben wij als MR een groeicurve gekend welke wij nog steeds 
doorlopen. De afgelopen jaren heeft de MR haar meerwaarde zeker getoond 
– en veel gericht advies en/of instemming aan de directie gegeven (bijv. i.g.v. 
overblijf, nieuwbouw en financiën). Echter ben ik van mening dat nog op een 
aantal vlakken verdere aanscherping nodig is. Er zijn nog voldoende uitdagin-
gen voor de MR; naast een verbetering van het interne proces – eigen huis 
op orde - zijn extern m.n. de betrokkenheid van ouders, de (terugkerende) 
financiële uitdagingen van de school, toepassing (passend) onderwijs en de 
demografische ontwikkeling van de wijk en effect op de school bijv. onder-
werpen waar de MR in mee mag en moet denken. Ik loop hier warm voor! 
 
Ik heb het gevoel dat ik nog niet ‘klaar’ ben. Ik heb zogezegd de ‘finish nog 
niet gehaald’ en dat wil ik wel! Net zoals laatst op de family mud masters 
samen met Myrthe en Tijs zoals je ziet op de bijgevoegde foto … en daar heb 
ik jouw stem voor nodig! 
 
Tot slot nodig ik jullie als ouders ook uit – zoals wel vaker is gebeurd de 
laatste jaren – voor de toekomst om mij aan te spreken op mijn rol als MR 
lid. Geef mij, maar ook de rest van de MR input. Wat houdt jullie bezig en 
waar kan de MR wellicht van toegevoegde waarde zijn? Dat zal niet op indivi-
duele situaties berusten. Echter … rode draden c.q. meerdere signalen uit 
één en dezelfde hoek zullen veelal leiden tot een goed vraag aan de directie! 

Zoals in eerdere weekinfo te lezen was, zijn wij op zoek naar een ouder 
die ons wil versterken in de MR. In deze weekinfo zullen zij zich voorstel-
len. Ook ontvangt u in de week van 23 oktober een stembiljet, zodat u 
tijdens de tien minuten gesprekken uw stem kunt uitbrengen. Vergeet niet 
te stemmen!   

VERKIEZING  MR 


