MAANDAG 27

B ELANGRIJKE

A U G US T US

2018

JAARGANG 17,

NUMMER

01

DATA

Eerste Schooldag

27 augustus

Informatieavond

30 augustus

Studiedag

10 september

Startgesprekken

12 t/m 14 september

Kamp groepen 5 t/m 7

17 t/m 19 september

Start Kinderpostzegels

26 september

Studiedagen

10 september
22 februari
7 juni (middag)
11 juni
8 juli

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

Fruitdagen:
Dinsdag en donderdag

W E L KO M

T E RU G !

Voor u ligt de eerste weekinfo van het schooljaar 2018-2019. In de weekinfo staan iedere week belangrijke berichten die betrekking hebben op de school of op de klas van uw
kind. Het is van belang dat u de weekinfo nauwkeurig leest.
We nemen aan dat u de weekinfo op de website leest. Als u niet over internet beschikt, kunt u dit
aangeven bij de leerkracht van uw kind en de weekinfo op papier ontvangen.

E V E N VO O R S T E L L E N …
Beste allemaal,

MAANDAG =
WATERDAG
B ELANGRIJKE

INFO

Wilt u er alstublieft op letten dat:

• uw kind zijn of haar fiets in de
daarvoor bestemde rekken plaatst en
niet over het schoolplein fietst?

• als u dichtbij woont, graag lopend naar
school komt i.v.m. met de vele fietsen
op het plein.

• u het schoolhek achter u dicht doet
wanneer u het schoolplein verlaat?

• u met uw hond achter het hek blijft
wachten?
Om 08.15 uur gaat de deur open voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Om 08.20 uur mogen de
kinderen van de bovenbouw naar binnen.
Verder willen wij u vragen om met de
kleuters via de kleuteringang naar binnen te komen, dan kunnen kinderen en ouders van de
groepen 3 en 4 via de hoofdingang naar binnen. U
kunt uw kind ophalen bij dezelfde ingang van de
school.

Misschien een bekend
gezicht? Dat kan kloppen!
In het schooljaar 2016
-2017 heb ik al stage
mogen lopen op de
Alfons Ariëns en dit
heb ik als een erg fijne
tijd ervaren. Daarom
ben ik blij dat ik weer
deel mag uitmaken
van deze leuke school!
Mijn naam is Bart Bronkhorst en ik studeer aan
de Katholieke Pabo in Zwolle. Aan het einde
van aankomend schooljaar hoop ik hier mijn
diploma voor Leerkracht Basisonderwijs in
ontvangst te mogen nemen.
Ik woon in Nunspeet en werk hier ook op de
versafdeling bij de Albert Heijn. Verheugd mag
ik zeggen dat ik samen met juf Ag de leerkracht
van groep 5b ben! Op donderdag en op vrijdag
ben ik daarom voor deze groep te vinden. Gemotiveerd begin ik aan het nieuwe schooljaar
en hopelijk tot snel!

Dag kinderen, ouders,
verzorgers en collega's,
Dit schooljaar zal ik,
als stagiair, het team
van de Alfons Ariëns
komen versterken!
Vandaar dat ik mijzelf
even voor wil stellen.
Ik ben Irene, ben 21
jaar en studeer Pedagogiek aan de hogeschool Windesheim te Zwolle.
17 jaar geleden startte ik zelf als 4 jarig meisje
aan de Alfons Ariens. Ik heb op de Alfons een
geweldige tijd gehad en ook mijn ouders waren
altijd erg positief over de school. Toen ik een
stageplek zocht voor mijn 3e jaar twijfelde ik dan
ook geen moment om te kiezen voor deze
school.
Ik zal komend jaar meelopen met de Intern
Begeleider Lotte Verpalen en met de gedragsspecialist Sabella de Grijs. Daarnaast krijg ik
opdrachten vanuit school die ik met de kinderen
ga uitvoeren. Voor mijzelf wil ik graag zo veel
mogelijk leren van en over de kinderen en de
verschillende methoden binnen de Alfons. Vandaar dat ik ook zal mee kijken in de lessen en
tijdens overleggen en dergelijke. Ik heb er zin in
en hoop u allemaal snel te zien op school!

K AMP!

KLEINE

In september is het zover. Met de groepen 5 tot en met 7 gaan we weer op schoolkamp. Wij
zijn te gast bij YMCA in Hulshorst. Hierbij willen we u alvast de eerste informatie geven.

G R OT E WA S J E S . . .

Allereerst de data:
Maandag 17 tot en met dinsdag 18 september:
Dinsdag 18 tot en met woensdag 19 september:

…maar ze moeten wel gedaan worden! We zijn
pas net aan het nieuwe schooljaar begonnen en
we willen nu al graag een beroep doen op de
ouders van zowel de onder- als bovenbouw. Er
worden op school elke week heel wat handdoeken, theedoeken, vaatdoekjes etc. gebruikt. Afgelopen jaar werden die iedere vrijdag meegegeven
aan een aantal moeders. Zij wasten alles in het
weekend waarna wij ze weer heerlijk fris terug
kregen op maandag. Fantastisch, nogmaals een
bedankje richting die moeders!
U voelt het al aankomen… Welke ouders zouden deze ‘schone taak’ op zich willen nemen?
Wij zorgen ervoor dat de was steeds in een
grote tas verzameld wordt. En als u liever doordeweeks wast in plaats van in het weekend, is dat
uiteraard geen enkel probleem.
Enthousiaste wasouders
mogen zich bij de groepsleerkracht aanmelden.
Mochten er meerdere
ouders zijn, dan krijgt u bij
toerbeurt de was mee.

groepen 5
groepen 6 en groepen 7

De groepen 5 worden met auto’s gebracht en gehaald van de kamplocatie. De groepen 6 en 7 gaan met de fiets.
Voor het vervoer en begeleiding kunnen we uw hulp zeker gebruiken. In
de tweede schoolweek krijgt u een brief waarop u kunt aangeven of en
waarmee u wilt helpen.
Met vriendelijke groeten,
Juf Ellen Linde, juf Nurcan en juf Charlotte

T R A K T E R E N V E R J A A R DAG E N
Wie jarig is, trakteert! De Alfons Ariëns is een Gezonde School.
Dat betekent dat er afspraken zijn omtrent het trakteren. De afspraak
is: geen snoep, koek en chips. Vindt u het lastig een verantwoord
en lekkere traktatie te bedenken, dan hangt er op de onder– en bovenbouwlocatie een kaartenbak boordevol leuke ideeën. We willen u
vragen de kaarten niet mee naar huis te nemen, maar het idee bijvoorbeeld te fotograferen zodat we de kaartenbak compleet en netjes houden. De kaarten zijn ingedeeld in drie categorieën: snel, budget
en creatief.

K
LASSENOUDERS GEZOCHT
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er weer naar (nieuwe) klassenouders uitgekeken. Ouders die klassenouder willen worden, kunnen zich aanmelden
bij de leerkracht van uw kind.
Wat houdt het in om klassenouder te zijn?
Een klassenouder is een vader of moeder die vrijwillig hand- en spandiensten wil doen voor de
leerkracht van de klas van zijn of haar kind.
Onder hand- en spandiensten verstaan we onder andere: ouders benaderen voor bijvoorbeeld
rijden voor een uitstapje, helpen bij een activiteit in de klas, de klassenschoonmaak op touw
zetten, geld inzamelen of iets leuks knutselen voor bijvoorbeeld de juffendag of voor een leerling die verhuist.
Vaak wordt de klassenouder door de leerkracht voor dit soort klusjes benaderd, maar natuurlijk mag de klassenouder ook zelf initiatieven nemen en een voorstel bij de leerkracht neerleggen. Het is zeker niet de bedoeling dat klassenouders altijd alle activiteiten of klussen zelf
(moeten) doen of zich daartoe verplicht voelen. Ze kunnen ook vooral ouders werven.
De klassenouder wordt ook geregeld benaderd door de oudervereniging voor algemene
schoolklussen. Denk hierbij aan het versieren van de school voor Sinterklaas etc.
Alvast bedankt namens het team van de Alfons Ariëns en de oudervereniging.

B RIEVEN

MEE

NAAR HUIS
Er gaan door het schooljaar heen veel
brieven met uw kind(eren) mee naar
huis. Wij streven er naar om alleen op
maandag deze informatiebrieven aan
uw kind(eren) mee te geven, uitzonderingen daargelaten.

Op donderdag 30 augustus is de jaarlijkse informatieavond en wordt in twee rondes gehouden:
Ronde 1: 19.00 - 20.00 uur (groepen 3/4/7/8)
Ronde 2: 20.15 - 21.15 uur (groepen 1/2/5/6)

Vakantierooster 2018 – 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag / Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018
24 december t/m 4 januari 2019
25 februari t/m 1maart 2019
19 april t/m 22 april 2019
29 april t/m 10 mei 2019
30 mei t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
22 juli t/m 30 augustus 2019

Studiedagen
Naast de vakanties zijn er studiedagen in verband met nascholing van het schoolteam. Op
deze dagen is er voor de leerlingen geen school.
Maandag
10 september 2018
Vrijdag
22 februari 2019
Vrijdagmiddag
7 juni 2019 (groepen 5 t/m 8) ’s Ochtends alle groepen les
Dinsdag
11 juni 2019
Maandag
8 juli 2019

WA S J E S ,

ABSENTIE
Afmelden bij ziekte vóór 8.15 uur
(graag telefonisch of eventueel via de parro
app).

LUIZENCAPES
Het schooljaar is weer begonnen.
Dat betekent dat we de luizencapes weer nodig
hebben. Zou u deze zo snel mogelijk met uw kind
mee naar school willen geven?

welkom
Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns:
Groep 1/2a
Mick Zwolsman
Robin van Scherpenzeel
Emily Hooft
Tygo Kroon
Tijn Roelofsen

Naziha Nurmahammed
Joël Westerink

Groep 1/2b
Simay
Klaas
Nora
Levy

Groep 6b
Stef

Groep 1/2c
Silvijn ter Beek
Mara van Ree

Groep 8b
Jelte

Groep 6a
Sven

Groep 8a
Duco

Namens iedereen van de Alfons Ariëns
wensen wij jullie van harte welkom bij ons
op school!

