
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  15  J ANUARI 2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  20 

Zotte Week  5 t/m 9 februari  

Carnaval 9 februari 

Verslag 1 mee 12 februari 

Open Dag 13 februari 

Valentijnsdag 14 februari 

Start Vastenactie 14 februari  

10 minutengesprekken 15 en 20 februari 

Voorjaarsvakantie 26 feb. t/m 2 mrt. 

Gastlessen Vastenactie 6 maart 

Overige studiedagen 9 maart 

3 april 

!2 juni 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag,  
Donderdag, vrijdag  

Woensdag: mandarijn 

Donderdag: komkommer 

Vrijdag: peer 

Fruitdag! 

 € 12,50 per kind 
IBAN: NL69 INGB 0001 
8506 05 
T.n.v. Oudervereniging 
Alfons Ariëns 
 O.v.v. Naam kind + klas 

Beste ouders, 
Midden in de winter gaan de lessen godsdienst en levensbeschouwing van Hemel en Aarde over een 
heel zomers onderwerp: eiland. We ontdekken dat een eiland heel wat meer te bieden heeft dan 
stranden en zonvakanties. Natuurlijk, een eiland is vaak een oase van rust. Maar een eiland is ook een 
plek van overleven, ontdekkingstochten en avontuur. En dan hebben we het nog niet eens over alle 
mythen en religieuze verhalen over eilanden. Rust, ontdekkingstochten en mythen: dat is een kleurrij-
ke bron voor lessen levensbeschouwing in deze winterse dagen!  
 
Rust 
Een eiland is bijna onlosmakelijk verbonden met rust. Het ligt een eind weg van de gewone wereld en 
je kunt letterlijk afstand nemen. Mensen hebben daar af en toe behoefte aan. Niet alleen op vakantie in 
de zomer. Je kunt ook op een eigen plek je eigen ‘eilandje’ maken en daar af en toe even tot rust 
komen en je afsluiten van je omgeving. Met de kinderen ontdekken we ook deze kant van wat een 
eiland voor je kan zijn.  
Tot rust komen, aandachtig worden en verstillen is een vaardigheid die je kunt oefenen. Het helpt om 
je bewust te worden van je binnenwereld, je gevoelens en gedachten. In de lessen van Hemel en Aar-
de komt dit vaak naar voren, omdat het een spirituele vaardigheid is die in ons drukke leven niet zo 
gemakkelijk geoefend wordt.  
 
Overleven 
Een eiland nodigt niet alleen uit tot dromen over nieuwe werelden. Ook overleven hoort bij een 
eiland. Wat heb je echt nodig om te overleven in de natuur? Dat is een heel 
concrete vraag die we met de kinderen verkennen. Het nodigt uit om eens 
van een afstandje naar je eigen leventje en al je spulletjes te kijken. Stel je 
voor dat je moet overleven op een onbewoond eiland. Wat heb je dan echt 
nodig?  
 
Mythen 
Een eiland spreekt tot de verbeelding. Dat is altijd zo geweest. Er bestaan 
veel verhalen over eilanden die door de goden zijn gemaakt, waar het leven 
goed is en mensen onsterfelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan mythen over het 
eiland Atlantis en Hy Brasil. Ook de visioenen die Johannes opschreef over 
een nieuwe wereld toen hij op het eiland Patmos was, lijken daarop. Eilan-
den roepen heel gemakkelijk de sfeer van een paradijselijke droomwereld 
op. Met de kinderen verkennen we wat in die droomwerelden allemaal kan 
bestaan…Het beloven inspirerende lessen te worden. We zien ernaar uit! 

OUDERBRIEF   

Mijn naam is Bas de Vente, 43 jaar, geboren en getogen in Harderwijk. Ik ben 
getrouwd met Miranda en samen hebben we drie kinderen.  Kyelle, Aimee en 
Xian. Mijn hobby’s zijn mountainbiken, klussen in huis en gitaar spelen.  
 Na de PABO ben ik als leerkracht gestart in Ermelo. In 2003 ben ik toen al 
als leerkracht komen werken op de Alfons Ariëns.  In die jaren daarna heb ik 
ook als bouwcoördinator en  locatieleider van de Vollenhovemeen gefun-
geerd. Destijds heb ik ook een opleiding tot schoolleider gevolgd. In 2010 ben 
ik daarmee als directeur gestart in Zeewolde. Een mooie nieuwe uitdaging. In 
2015 heb ik mogen meewerken aan een fusie tussen twee scholen. Een nieu-

we school “De Wetering” was geboren. Ook op die school was ik directeur. Met veel plezier heb ik 
al die jaren leiding gegeven aan een team met leerkrachten. Altijd met als doel ervoor te zorgen dat 
de kinderen met plezier naar school toe komen en in een veilige, gezellige en leerzame omgeving tot 
leren komen. 
Vorig jaar hoorde ik dat hier gezocht werd naar een adjunct-directeur om uiteindelijk meester 
Jan op te volgen als directeur. Het begon te kriebelen en het resultaat is, zoals bekend, dat ik nu aan-
gesteld ben als adjunct-directeur en straks Jan zal opvolgen als directeur van de Alfons Ariens.   
  
Wat ik nog met u wil delen is dat mijn manier van lopen nogal opvalt. Dat klopt. Ik heb namelijk een 
spierziekte: Spastische paraparese. Door spasticiteit gaat het lopen steeds wat moeilijker. Het is een 
progressieve spierziekte. Ik ben er altijd heel open en positief over. Zelf heb ik er weinig last van, het 
beperkt me alleen soms: lange afstanden lopen lukt bijvoorbeeld niet meer. Voor de rest belemmert 
het me niet in mijn functioneren als (adjunct) directeur. Wilt u er meer over weten, vraag het gerust. 
Sowieso geldt dat als u wat wilt vragen of weten: spreek me gerust aan.  
Ik heb een prettige start gehad en voel me heel welkom. Ik heb er dan ook veel zin in om samen met 
Jan en de rest van het team verder te bouwen aan deze prachtige school! 
 
Met vriendelijke groet,  
Bas  

ik lig languit in zee 
mijn schouders zijn rotsen 

op mijn hoofd groeit een bos 
als het eb is vallen mijn 

benen droog 
als het vloed is raak ik ze 

kwijt 
in mijn rechter oksel een 

haven met bootjes 
in mijn navel een kerk met 

wat huizen 
de zee vreet aan me 

maar wat er ook gebeurt 
ik laat me niet klein krijgen 

Jos van Hest 

E VEN  VOORSTELLEN . . .  

reminder  
Vergeet u niet het 2e deel van de ouderbijdrage 
over te maken: 


