
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  26  MAART 2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  29 

Paasviering  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 

Koningsdag - vrij! 27 april 

Meivakantie  28 april t/m 11 mei 

Schoolkorfbaltoernooi 15 en 16 mei 

Studiedag ! 1 juni ! 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag - komkommer 
Donderdag - appel 
 Vrijdag - waspeen 

Fruitdagen 

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 heeft hier via de mail een uitnodiging voor gekregen. 
Het systeem is zo dat u per gezin één uitnodiging krijgt. 
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  

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 

 
Groep 1/2c: 
Froukje 
Alana 
 
Namens iedereen van de Alfons Ariëns 
wensen wij jullie van harte welkom bij ons 
op school! 

welkom 

Aanstaande maandag 26 maart krijgen de kinderen hun versierde schoendoos mee naar huis 
met het lootje waar op staat voor wie zij de paaslunch verzorgen. 
Kijk goed wat er op staat en maak hier een keuze uit. Mocht iemand aangegeven hebben alle 
soorten brood te lusten, betekent dit niet dat u 5 broodjes klaar hoeft te maken. 
Het is fijn als de lunch verpakt wordt in bijvoorbeeld aluminiumfolie of huishoudfolie zodat de 
kinderen en leerkrachten tussen de middag van een verse lunch kunnen genieten! De lunch legt 
u vervolgens in de schoenendoos. De gevulde schoenendoos neemt uw kind donderdagochtend 
29 maart mee naar school. Bij vragen weet u ons te 
vinden. Succes met de voorbereidingen!  
Groeten van de Paascommissie: Guus, Janneke en Irma 

In het verkeer raken dagelijks tientallen mensen gewond.  Niet alleen op autosnelwegen gebeuren 
erge ongelukken. Juist in woonwijken waar onze kinderen fietsen en spelen gebeurt dit.  Aan ons 
als ouders de taak om onze kinderen te leren hoe het "werkt" in het verkeer. Vertel waarom we 
onze autogordels gebruiken, waarom we onze lichten in de auto óók overdag vaak aan hebben. 
Waarom het onveilig is als fietsers géén richting aangeven.  Betrek ze van kleins af aan bij het 
verkeer. Gelukkig is ook onze school zeer betrokken bij de verkeersveiligheid van onze kids! 
Samen leren we onze kinderen de regels van het verkeer. 
Alle scholen in Harderwijk (22 in totaal) komen twee keer per jaar samen met Veilig Verkeer 
Harderwijk. Tijdens deze avonden worden scholen bijgepraat over verkeerssituaties in Harder-
wijk en Hierden. Als ouder heb je op deze avond inspraak over de situatie rondom de school 
waar onze kinderen iedere dag op de fiets naartoe gaan. Als er onveilige situaties zijn bij je school 
kun je dit aangeven en neemt VVH contact op met de gemeente indien nodig. Er zijn bij heel veel 
scholen de afgelopen maanden veel veranderingen aangebracht om de veiligheid te verhogen.    
Ook is er voor alle scholen die lid zijn van VVH een bedrag door de gemeente vrijgesteld om uit 
te geven aan lesmateriaal omtrent verkeer. Denk aan spellen, stickers, pylonnen, verkeersborden 

voor het schoolplein. Ieder jaar mogen we voor €100 uitzoeken en bestellen. Op het schoolplein 
van de onderbouw is vorig jaar een verkeersplein aangelegd. Dit om kinderen al spelend bewust 
te maken van het verkeer. Ook kunnen de leerkrachten het plein gebruiken om theorie en prak-
tijk samen te brengen. Dit is tot stand gekomen door de gemeente Harderwijk, VVH en Marloes 
van den Broek, de ouder die zich nu al inzet voor onze school.   
Wij zoeken een gemotiveerde ouder die het leuk lijkt om zich hiervoor in te zetten!  
Lijkt het u ook leuk om u in te zetten voor de veiligheid van onze school???? En kunt u, samen 
met Marloes 2 avonden per jaar vrij plannen om samen met de leerkracht en/of ouder deze 
avond bij te wonen?? Meld u dan nu aan en loop even binnen bij het kantoor van Jan en Bas. 
 

PASEN  DONDERDAG  29  MAART  

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM SCHOOL!! 

Beste ouders, 
Vorige week donderdag heeft uw zoon/dochter een pakketje zelfge-
maakte kaarten mee naar huis gekregen. Deze kaarten mogen tot 5 
april worden verkocht. Op die dag zien we het ontvangen geld en de 
resterende kaarten graag retour. 
We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk verkochte pakketjes, maar 
we realiseren ons dat het voor sommige ouders erg veel geld is. We 
hebben hier begrip voor en willen dan ook benadrukken dat het 
kopen van een setje kaarten geen verplichting is! 

Let op!  
Zoals u waarschijnlijk al 
heeft kunnen zien, wordt 
het kruispunt op de Stads-
wei aangepakt. Er is een 
omleiding aangegeven om 
de parkeerplaats te berei-
ken. Er wordt hier streng 
gecontroleerd! Dus, een 
gewaarschuwd mens telt 
voor twee! 

KAARTENACTIE 

mailto:l.brouwer@alfonsariens.nl


Op zaterdag 10 maart was het zover, de eerste NL DOET op De Alfons Ariens. Met 8 man zijn 
we deze dag aan de slag gegaan. Het liep gesmeerd. Juf Annemarie en juf Michelle aan het sausen, 
klusjesman Wieger met papa Jos en opa Jos maakten een speelhuis voor de kleuters en klusjes- en 
tuinman Bertus, scholier Jasek en meester Bas hebben de buitenhokken opgeruimd en de kar een 
eerste schilderbeurt gegeven. Al met al een geslaagde eerste NL DOET. We bedanken alle vrijwil-
ligers enorm voor hun inzet en weten nu al dat we volgend jaar weer meedoen met NL DOET!  

NL DOET 10 MAART  2018 



Afgelopen weken heeft een deel van het team deelgenomen aan de herhalingscursus BHV. Woensdag 14 maart stond in het teken van brandpreventie. 
Woensdag 21 maart stond in het teken van eerste hulp bij ongevallen en levensreddend handelen.  
Alle collega’s die hebben deelgenomen, hebben hun certificaat gehaald!  

BEDRIJFSHULPVERLENING  (BHV) 


