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        M AANDAG  12  MAART 2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  27 

NL DOET 10 maart 

Paasviering  

continurooster! 

29 maart 

Goede Vrijdag 30 maart 

Pasen 1 en 2 april 

Studiedag  3 april 

Verkeersexamen theorie 

groep 7 

5 april 

Verkeersexamen praktijk 

groep 7 

12 april 

Koningsspelen 20 april 

Meivakantie  30 april t/m 11 mei 

Studiedag ! 1 juni ! 

Voor de meest actuele data kijkt u op 
www.alfonsariens.nl 

Woensdag,  
Donderdag, vrijdag  

Woensdag - komkommer 
Donderdag - banaan 
 Vrijdag - appel 

Fruitdag! 

Donderdag 29 maart, Witte Donderdag, vieren wij Pasen op school. Naast een viering waarin de 
vastenactie en het paasverhaal centraal zullen staan, lunchen wij ook samen met elkaar. 
 
Tijdens de paasviering wordt de lunch in een schoenendoos geserveerd. U kunt hier thuis alvast 
naar op zoek gaan. De week voorafgaand aan Pasen koppelen we de oudste aan de jongste kin-
deren en gaan zij samen deze schoenendozen versieren. 
Op de dag van de paasviering neemt iedereen de schoenendoos gevuld met lunch voor een klasge-
noot mee naar school.  
Vrijdag 16 maart krijgen alle kinderen een briefje mee naar huis waarop zij hun wensen voor de 
lunch kunnen aangeven. Het is de bedoeling dat u het briefje thuis (met uw kind) invult en dat deze 
op maandag 19 maart weer terug is op school. De kinderen krijgen maandag 26 maart het 
lootje terug en nemen de versierde schoenendoos mee naar huis. 
Donderdag 29 maart start de dag net als anders om 8.30 uur. Wij volgen deze dag een conti-
nurooster. Dit betekent dat alle kinderen om 14.00 uur vrij zijn. 
 
Oproep vossenjacht bovenbouw: 
We zijn op zoek naar tien behulpzame ouders die als vos willen spelen. Heeft u nog een leuke paas/
voorjaarsoutfit? We denken aan een paashaas, lentedieren, bloemen etc. We kunnen het zo gek 
niet bedenken! 
Welke ouders vinden het leuk om als vos in de wijk te spelen van 10.30 uur tot 12.00 uur? 
Aanmelden kan bij meester Guus, per mail:  g.vanscherpenzeel@alfonsariens.nl . 
Nog even alle data op een rijtje: 
Vrijdag 16 maart  
-brieven voor de paaslunch worden uitgedeeld in de klas 
Maandag 19 maart 
-brieven voor de paaslunch worden door alle kinderen weer ingeleverd bij hun leerkracht. 
-lege schoenendoos meenemen 
Maandag 26 maart 
-we trekken briefjes in de eigen groep. Iedereen weet vandaag voor wie hij of zij de paaslunch gaat 
maken. Versierde schoenendoos gaat ook mee naar huis. 
Donderdag 29 maart 
-Pasen op school (8.30 – 14.00 uur) 
 
Groeten van de Paascommissie: Janneke, Irma en Guus. 

PASEN  

Naar aanleiding van de vorige oproep heeft er 
zich al één enthousiaste ouder gemeld om deel 
te nemen in de "werkgroep PR". 
Het doel is om met twee of drie ouders, juf 
Irma en meester Bas te kijken hoe we de Alfons 
Ariens nog beter op de kaart kunnen zetten. 
 
Lijkt u het ook leuk om hierin te participeren, 
laat het mij weten. 
Alvast bedankt voor uw reactie. 
b.devente@alfonsariens.nl 

Werkgroep PR 
Een keer per vier jaar worden er op school tevredenheidsonderzoeken uitgezet. Hiermee willen we 
als school meten hoe tevreden u bent over onze school. Het is goed om te horen wat we goed 
doen, maar het is ook leerzaam om te zien waar we kunnen verbeteren. 
Het tevredenheidsonderzoek wordt uitgezet onder het team, onder de leerlingen van groep 6,  7 en 
8 en onder u als ouders. U krijgt hier op dinsdag via de mail een uitnodiging voor. 
Het systeem is zo dat u per gezin één uitnodiging krijgt. 
Wanneer de uitnodiging is verstuurd, wordt u via de Parro hierover nog extra geïnformeerd. 
Mocht het zo zijn dat u als gezin de mail niet heeft gekregen, wilt u dit dan laten weten aan de admi-
nistratie? Dit kan via de mail: l.brouwer@alfonsariens.nl 
 
We bevelen dit tevredenheidsonderzoek van harte bij u aan en bedanken u alvast voor de genomen 
moeite! 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK  

mailto:g.vanscherpenzeel@alfonsariens.nl
mailto:b.devente@alfonsariens.nl
mailto:l.brouwer@alfonsariens.nl


Vrijdag 9 maart heeft het team een teamscholing gehad met als onderwerp: "Vroegsignaleren en be-
spreekbaar maken van zorg".  
Het thema van deze dag was: Werken met de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 
Aanleiding  
Door middel van een gericht trainingsaanbod willen de gemeente Harderwijk en de Alfons Ariëns inves-
teren in de deskundigheid van het team, om effectief hulp te kunnen bieden aan kinderen en hun ouders. 
Uitgangspunt hierbij is, dat de ervaringen die door het team reeds zijn opgedaan, gekoppeld worden aan 
de nieuwe ontwikkelingen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Samenwerking CJG 
Harderwijk, Veilig Thuis en de verwijsindex.  
 
Werkwijze  
Deze training bestond uit twee dagdelen. Hierbij hebben we gekeken naar en stilgestaan bij: de stappen 
van de Meldcode kindermishandeling / huiselijk geweld, dossiervorming, rechten en plichten bij echt-
scheiding, de wet op de privacy en samenwerken. Communicatie was het sleutelwoord van de 
dag. Ook verzorgde Annemarie van de Meen, medewerker CJG, nog een onderdeel.  
 
Het was een zinvolle en waardevolle dag waarbij  we veel hebben geleerd en we ook praktisch aan de 
slag zijn geweest. We bedanken Anja van Roosendaal voor haar professionele begeleiding, haar scherpe 
blik en haar humor. 

STUDIEDAG  9  MAART  2018 



De laatste woensdag voor de vakantie was het dan zover: de kinderen uit de Verrijkingsklas van KBS 
Alfons Ariëns presenteerden hun werk van de afgelopen periode aan ouders en leerkrachten. In de 
Verrijkingsklas zitten kinderen uit groep 5 t/m groep 8 die meer uitdaging nodig hebben dan de reguliere 
lesstof hen biedt. De belangstellenden konden op de presentatiemarkt langs alle verschillende projecten 
van de kinderen lopen. De volgende projecten werden getoond: robots, edelstenen, zelf ontworpen 
games, een schooluniform, een gezelschapsspel, een escaperoom voor groep 3 en de resultaten van een 
onderzoek naar WOII in Harderwijk. De kinderen vertelden enthousiast waarmee zij bezig zijn geweest 
en wat ze er van hebben geleerd. Voor zowel de leerlingen als voor de bezoekers was dit een geslaagde 
middag. Het is mooi dat de Alfons Ariëns hoogbegaafde kinderen deze mogelijkheid bie 
 
Geplaatst in Het Kontakt Harderwijk  http://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws-artikel/geslaagde-
presentatiemarkt-op-kbs-alfons-ari%C3%ABns-386911  
 

 

GESLAAGDE  PRESENTATIEMARKT  OP  
A LFONS  A RIËNS  



  
Leusden, 1 maart 2018 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dit is een uitnodigingsbrief voor het Vormsel voor u en voor uw zoon/dochter.  
 
Vormselaanbod 
Met het doopsel hebben ouders gekozen voor het geloof van hun kind. Maar met het Vormsel kiest het kind er zelf voor. Je 
ontvangt met het Vormsel de Heilige Geest die jou helpt en kracht geeft om als christen te leven.  
 
De vormselvoorbereiding zal in mei 2018 van start gaan en de kinderen zullen naar verwachting eind november hun Vormsel 
ontvangen. Kinderen van beide parochies (St. Maarten- en St. Lucasparochie) zullen zich samen voorbereiden op het Vormsel 
en zullen samen gevormd worden. De voorbereiding en de vormselviering voor beide parochies zal dit jaar plaatsvinden in 
Driebergen, en volgend jaar (2019) zal het plaatsvinden in een van de geloofsgemeenschappen van de St. Lucasparochie.   
 
De vormselvoorbereiding is bestemd voor kinderen die nu (vóór de zomervakantie) in groep 7 of 8 zitten. Vóór de zomerva-
kantie komen de kinderen 2 keer bij elkaar en na de zomervakantie 7 keer, met een natraject van 3 bijeenkomsten. Het 
vormselproject gaat op een boeiende manier in op het vormsel en sluit goed aan bij de interesses van de kinderen. Het heeft 
actieve en creatieve verwerkingsopdachten en kent vele verschillende werkvormen met foto’s, muziek en video’s. 
Het natraject bevat een terugkomavond met een maaltijd, een bezoek aan Bartimeus (een instelling voor mensen met een 
visuele beperking) en deelname aan de regionale vormelingendag. 
   
Aanmelden 
U kunt uw kind aanmelden voor het Vormsel als hij/zij vóór de zomervakantie in groep 7 of 8 zit. Aanmelden kan tot uiterlijk 
15 mei. Gebruikt u hiervoor het aanmeldingsformulier. Alle gegevens mailen mag ook: secretariaat@stlucas.nu. 
 
Twijfel? 
Het kan zijn dat uw zoon/dochter zelf heeft besloten om mee te doen met het Vormsel. Het kan ook zijn dat u graag wil dat 
uw zoon of dochter mee doet. De motivatie bij kinderen kan heel verschillend zijn. De catechese ter voorbereiding op het 
Vormsel staat open voor iedereen: je kan  de catechese volgen en aan het einde van het traject met je kind bespreken of hij 
wel/niet het Vormsel wil ontvangen.    
 
Ouderavond 
De eerste ouderavond is op 17 mei a.s. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.  
Aanvang: 20.00 uur. Adres: Parochiezaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen. De voorbereiding van de vormelingen begint met de 
deelname aan de familiedag op 27 mei. De voorbereidingsbijeenkomsten voor de vormelingen vinden plaats op een door de 
weekse avond van 19.00 tot 20.30, onder begeleiding van pastoraal werker Hao Tran. 
Na aanmelding sturen wij u de gegevens van de ouderavonden en de kinderbijeenkomsten. Voor vragen kunt u contact opne-
men met het secretariaat: 033-4941261 
 
Hao Tran, pastoraal werker St. Lucas- en St. Maartenparochie 



Aanmeldingsformulier Vormselvoorbereiding 2018 
Gegevens vormeling 

 

 

Gegevens ouders/verzorgers 

 

 

Roepnaam en achternaam 

Adres, postcode en plaats 

Naam geloofsgemeenschap 

Geboortedatum 

Doopnamen 

Doopsel ontvangen in (plaatsnaam invullen) 

School + klas 

E-mailadres 

Eventueel mobiel telefoonnummer 

Naam 

Adres 

Postcode en plaats 

E-mailadres 

Telefoonnummer 

Mobielnummer 

Mogen wij uw e-mailadres gebruiken om u af en toe te informeren over activiteiten in de 


