
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  30  APRIL 2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  34 

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 

Damfinale 26 mei 

Avondvierdaagse 28 t/m 31 mei 

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  

SCHOOLDAMMERS HARDERWIJK  
NAAR  DE FINALE  VAN  NEDERLAND  
Zaterdag wist het Noord-Hollandse Scha-
gen zelfs twee scholen uit Harderwijk door 
te dringen tot de allerbeste schooldammers 
van Nederland. Het viertal van de Alfons 
Ariëns met vier jeugdleden van damclub 
Harderwijk in haar gelederen werd ongesla-
gen eerste. Quinn Posthumus, Tim Suier-
veld, Milan Wolters en Alex Immeker won-
nen vier van de acht wedstrijden overtui-
gend met 8-0. De overige vier wedstrijden 
lieten ze slechts negen bordpunten liggen 
waardoor ze met zestien punten de eerste 
plaats mochten opeisen. Het meeste moeite 
had het viertal met de plaatsgenoten van 
eeuwig concurrent Fontanus. In de zesde 
ronde won het viertal van de Alfons Ariëns 
met het kleinst mogelijke verschil van 5-3. 

In de vorige weekinfo is aangekondigd dat u rekening dient te houden met een mogelijke staking 
op woensdag 30 mei. We kunnen u bij deze meedelen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. 
Het gehele team van de Alfons Ariens staakt op 30 mei voor een beter salaris en minder werk-
druk. 
De school is deze dag dan ook gesloten. Wij vragen uw begrip voor deze staking 

STAKING 

In verband met de staking op 30 mei zal de Alfons Ariëns ook niet deelnemen aan de Avondvier-
daagse. Met de organisatie is overleg gevoerd en de kinderen die deze avond hierdoor missen, 
krijgen wel hun medaille. 
We hebben begrepen dat er onder ouders wel animo is om alsnog de Avondvierdaagse te gaan 
lopen. Wij willen dit niet tegenhouden. U mag gerust met uw kind de avondvierdaagse lopen en 
als u dat met meerdere ouders of een klas tegelijk doet, is dat natuurlijk gezellig. 
Als school geven we wel aan dat deze avond op eigen verantwoordelijkheid wordt gelopen. 
Neemt u bijvoorbeeld twee kinderen uit de klas van uw zoon/dochter mee, dan bent u daarvoor 
verantwoordelijk. Er zal die avond niet onder de vlag van de Alfons Ariens worden gelopen. De 
kinderen dragen deze avond ook niet de T-shirts van school. 
De Oudervereniging zal zoals gewoonlijk op de eerste en tweede avond wat lekkers verzorgen 
voor onderweg. Vanwege het officieel niet lopen op woensdag, regelt de oudervereniging deze 
avond niets te eten. Wanneer u zelf loopt met uw kind, neemt u dan zelf wat lekkers mee deze 
avond. 
Ondanks het niet lopen op woensdag gaan we ervan uit dat de Avondvierdaagse evengoed weer 
een gezellig spektakel gaat worden. 

A VONDVIERDAAGSE  

Bron:  http://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws-
artikel/schooldammers-harderwijk-naar-de-finale-van-
nederland-431025  

http://www.cjgharderwijk.nl


Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
“U hoort uw 11-jarige dochter zeggen dat ze verliefd is. Uw 8-jarige zoon scheldt iemand uit voor homo (maar weet zelf 
eigenlijk niet wat dat is). Of uw kind reageert met de woorden: “Maar pap, dat weet ik toch allang”. 
Ouders en leerkrachten kunnen deze vragen en situaties dagelijks tegenkomen, thuis en op school. Deze vragen en situaties 
hebben te maken met de relationele- en seksuele ontwikkeling van kinderen.  
 
Preseksuele ontwikkeling 
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens, maar die zijn tot de puberteit 
(als de hormonen actief worden) anders dan die van volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen 
met het ontdekken van het eigen lichaam. Later komen vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat 
uw kind op de basisschool zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en de 
andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de puberteit.  
 
Basisschool: te vroeg? 
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar per slot van rekening veel tijd 
door. Relationele- en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veran-
deringen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels. Za-
ken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die op school ook ter sprake komen. Want op school, in de me-
dia, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken heb-
ben. School en ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding.  
 
De Week van de Lentekriebels  
Dit jaar gaan wij weer deelnemen aan het project de Week van de Lentekriebels. De Week van de Lentekriebels is ontstaan 
om relationele- en seksuele vorming in het basisonderwijs te stimuleren. In het project wordt relationele- en seksuele vor-
ming op een positieve en vrolijke manier onder de aandacht gebracht bij kinderen. Het gaat over kriebels in je buik, het 
verschil tussen vriendschap en verliefdheid en waar die schattige lammetjes, maar ook de baby's vandaan komen.  
Kortom, onderwerpen die jong en oud aangaan. Wij worden hierin ondersteund door de GGD Gelre-IJssel. Het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport financiert het project.  
 
Wanneer? 
Op woensdag 16 mei starten we het project met het weggeven van kaarten. Alle kinderen krijgen een kaart in de vorm van 
een hart. Ieder kind maakt de kaart persoonlijk door lieve woorden, een tekening of een gedicht op de kaart te maken. Om 
12.15 uur nemen de kinderen de kaart mee naar huis. Ze mogen de kaart aan iemand anders geven. 
Van donderdag 17 mei t/m vrijdag 25 mei worden in alle groepen activiteiten georganiseerd. Er worden dagelijks lessen 
gegeven over relationele- en seksuele vorming die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen. Er 
wordt gebruik gemaakt van het online lespakket ‘Kriebels in je buik’ bij de invulling van deze lessen.  
 
Website 
Op de websites www.weekvandelentekriebels.nl en www.uwkindenseks.nl vindt u meer informatie over relationele- en 
seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels.  
Wij hopen dat u ook enthousiast bent en dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.  

http://www.weekvandelentekriebels.nl
http://www.uwkindenseks.nl


De VoorleesExpress in de regio Harderwijk start in september met het negende seizoen. Er kan vanaf nu weer aangemeld worden 
(digitaal): 

• Gezinnen met kinderen tussen de 2 en 8 jaar, waarvan er tenminste één een taalachterstand heeft, kunnen worden aangemeld, zowel 
allochtone als autochtone kinderen 

• Meedoen gaat op volgorde van aanmelding (20-30 gezinnen in september),  aanmelden uiterlijk eind juni.   
  
In het project, de VoorleesExpress, lezen vrijwilligers gedurende 20 weken elke week een uur voor bij een gezin thuis. In zo’n gezin heeft 
minimaal één kind tussen de 2 en 8 jaar een taalachterstand of is er de verwachting dat er een taalachterstand gaat ontstaan. Het doel van 
het voorlezen is in eerste instantie het leesplezier te vergroten. Daarnaast hopen we natuurlijk dat we een bijdrage kunnen leveren om de 
taalachterstand te verkleinen. Om een voorbeeld te noemen: 15 minuten voorlezen per dag geeft een verbetering van de woordenschat 
van 1000 per jaar. 
We werken samen met de ouders en de (voor)scholen. We geven tips aan ouders zodat zij na 20 weken het voorleesritueel zoveel moge-
lijk kunnen overnemen. De voorlezer gaat met de ouders en de kinderen naar de bibliotheek en kan ouders die zelf een hulpvraag hebben 
m.b.t. taal, in contact brengen met het Taalhuis. Zo proberen we de laaggeletterdheid te verminderen. 
Het blijkt dat het werkt. Gezinnen die hebben meegedaan met het project, zien dat hun kinderen meer gaan praten en begrij-
pen, mondiger worden en meer geïnteresseerd in boeken en taal. 
  
U kunt als toeleider een gezin aanmelden. We hebben daarvoor een aantal criteria op een rij gezet waaraan een gezin moet voldoen om 
mee te mogen doen met de VoorleesExpress.  
 Algemeen 

• Zijn de kinderen tussen de 2 tot en met 8 jaar? 

• Is er een veilige en stabiele thuissituatie? 

• Is er voldoende rust in het gezin om 20 weken aansluitend op een vast moment samen voor te lezen? 

• Zijn de ouders thuis als de voorlezer komt? 

• Hebben de ouders en kinderen geen verstandelijke beperking? 

• Zijn ouders bereid een eigen bijdrage van 10 euro te betalen? 

• Heeft het gezin nog niet eerder meegedaan? (gezinnen mogen maar één keer meedoen) 
Taal 

• Vinden de kinderen taal moeilijk? (hebben ze een taalachterstand?) 

• Vinden de ouders voorlezen moeilijk? 

• Vinden ouders het moeilijk om het kind te stimuleren in de taalontwikkeling? 
Motivatie 

• Willen de ouders hun kind helpen met taal en uiteindelijk het voorlezen zelf overnemen?  

• Willen de ouders actief meedoen? 
Graag krijgen wij de aanmeldingen via scholen, voorscholen, consultatiebureaus, logopedistes etc, zodat we elkaar ook op de hoogte kun-
nen houden van de vorderingen. Via de link kunt u een gezin aanmelden: https://voorleesexpress.nl/locatie/view/harderwijk 
  
Het is handig om mij van te voren een mail te sturen met de naam van de school/instelling, uw eigen naam, uw emailadres 
en telefoonnummer, zodat ik u kan toevoegen aan de lijst van toeleiders, mocht u er nog niet bij staan.  
  
Meer informatie over de VoorleesExpress is te vinden op www.voorleesexpress.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Petra de Gooijer 
Projectleider VoorleesExpress Harderwijk 
 
Vluchtelingenwerk regio West 
Bezoekadres: Gelreweg 4D,  
3843 AN Harderwijk 

DE  VOORLEESEXPRESS 

https://voorleesexpress.nl/locatie/view/harderwijk
http://www.voorleesexpress.nl/

