
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  23  APRIL 2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  33 

Schoolvoetbal groep 7 & 8 25 april 

Koningsdag - vrij! 27 april 

Meivakantie  28 april t/m 11 mei 

Moederdag 13 mei 

Week v/d Lentekriebels 16 t/m 25 mei 

Schoolkorfbaltoernooi 15 en 16 mei 

Ramadan 16 mei 

Pinksteren 20 & 21 mei 

Avondvierdaagse 28 t/m 31 mei 

Mogelijke staking 30 mei 

Studiedag 1 juni  

Schoolfotograaf 21 juni 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Dinsdag en donderdag 

Fruitdagen: 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dage-
lijks een inloopspreekuur van 9:00 tot 12:00 

uur en is ook telefonisch bereikbaar via 0341-
799904. 

 
Of kijk voor opvoedinformatie, aanbod van 

cursussen/ trainingen en activiteiten: 
www.cjgharderwijk.nl  

OVERBLIJF-
JUF/  MEES-

TER GEZOCHT  
Aanmelden via l.brouwer@alfonsariens.nl of 
bel op dinsdag of donderdag 0341-416758.  

Totale opbrengst voor school: €2150,- 

Heel erg bedankt voor jullie inzet! 

KAARTENACTIE  

Zaterdag 21 april gaan Quinn, Milan, Alex en Tim uit groep 8b deelnemen aan de halve finale van 
het schooldamkampioenschap van Nederland in Schagen (NH). 
In de klas staan inmiddels al 5 bekers dus.......jongens heel veel succes en plezier zaterdag!  

Sinds enkele jaren zijn juf Marije en juf Charlotte de contactpersonen ongewenste omgangsvor-
men (voorheen de vertrouwenspersonen) op de Alfons Ariëns. Omdat juf Marije met verlof is, 
is juf Charlotte dit schooljaar contactpersoon voor alle groepen.  
Scholen hebben de verplichting de leerlingen en de medewerkers te beschermen tegen onge-
wenste omgangsvormen. Hiermee wordt bedoeld dat er afspraken moeten worden gemaakt 
hoe de school hier op reageert; hoe kan het worden voorkomen en wat te doen als er zich een 
situatie voordoet. 
Naast de aandacht die onze school hier intern aan besteedt, neemt het bestuur een  
abonnement af van de Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF) en bureau Voorkoming Kinder-
mishandeling (VKM) voor het inzetten van externe vertrouwenspersonen en ondersteuning van 
het team in voorkomende situaties. 
Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, 
agressie en geweld tussen leerlingen onderling en leerlingen en leerkrach-ten of andere mede-
werkers binnen de school, zoals conciërges, stagiaires, klassenassistenten, hulpouders etc.  
 
Welke stappen neemt de school? 

• Op de Alfons Ariëns  zijn juf Marije  en juf Charlotte benoemd als  contactpersonen onge-
wenste omgangsvormen. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen bij de contactperso-
nen terecht indien zij te maken hebben met ongewenst gedrag/omgangsvormen. 

• De contactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de leerling, de ouders en medewer-
kers. 

• De directeur wordt door de contactpersoon geïnformeerd en 
neemt zo nodig contact op met het bestuur en de vertrouwensin-
specteur. 

• De contactpersoon/directeur neemt, indien gewenst, contact op 
met bureau VKM. 

 
Juf Charlotte heeft enkele weken geleden in alle groepen van de boven-
bouw verteld over haar taak als contactpersoon. Vanaf volgende week 
hangt er bij de hoofdingangen van de onder- en de bovenbouw een 
poster waarop te zien is op welke dagen ze werkt en waar u haar kunt 
vinden. 

DAMMERS  NAAR  DE  HALVE  

FINALE VAN NEDERLAND!  

C ONTACTPE RSONE N  ONGEWENSTE  

OMGANGSVORMEN  

(VERTROU WENSPERSONEN)  

Op school is een 
schooltuin waar 
twee ouders heel 
druk mee aan de slag 
willen gaan. De 
insteek is dat dit 
samen met kinderen 
wordt gedaan, zodat 
ze zien wat er alle-

maal gebeurt. Wie wil deze ouders af en toe 
meehelpen? Graag even binnenlopen of bellen/
mailen naar: Loes Brouwer (dinsdag en don-
derdag aanwezig) 0341-416758 of 
l.brouwer@alfonsariens.nl 

GROENE VINGERS  GEZOCHT  

http://www.cjgharderwijk.nl
mailto:l.brouwer@alfonsariens.nl
mailto:l.brouwer@alfonsariens.nl


 

Groep 3b heeft elkaar  complimenten gege-

ven. Eerst in tweetallen (met de coöperatie-

ve opdracht wandel-wissel-uit). Daarna heb-

ben de kinderen in groepjes elkaar allemaal 

een compliment gegeven en dit per kind op-

geschreven op een placemat. De kinderen 

straalden helemaal! Het resultaat hangt in de 

klas. 

Groep 4b heeft een aflevering 

van Anti Pest Club op Zapp 

gekeken en kregen hier een 

mooi klassengesprek over! 

Over Anti Pest Club 

In deze serie gaat presentatri-

ce Anne-Mar Zwart langs bij 

basisschoolklassen waar ge-

pest wordt. De Anti Pest Club 

wil er samen met de hele klas 

voor zorgen dat de sfeer ver-

andert en iedereen met ple-

zier naar school gaat. 


