MAANDAG 10

B ELANGRIJKE
Studiedag

DATA
10 september

Startgesprekken

12 t/m 19 september

Schoolreis groepen 1 en
2

13 september

Kamp groepen 5

17 t/m 18 september

Kamp groepen 6 en 7

18 t/m 19 september

Schoolreis groepen 3 en
4

20 september

Start Kinderpostzegels

26 september

Kinderboekenweek

3 oktober

Dierendag

4 oktober

Dag van de leraar

5 oktober

Koffieochtend
bovenbouw

9 oktober

Ouderpanel

16 oktober

Herfstvakantie

20 t/m 28 oktober

Informatieavond VO
Studiedagen

30 oktober
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

MAANDAG =
WATERDAG

S EP T E M B ER

2018

JAARGANG 17,

NUMMER

03

R E C T I F I C AT I E VA K A N T I E R O O S T E R
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij moeten wij u meedelen dat er per ongeluk een fout is geslopen in het vakantierooster.
De meivakantie, zoals die er nu staat, 29 april tot en met 10 mei, is niet in overeenstemming met
het voortgezet onderwijs en de andere basisscholen in Harderwijk. Ergens heeft deze afstemming
niet plaatsgevonden. Het voortgezet onderwijs heeft meivakantie aansluitend aan tweede paasdag,
22 april. De meivakantie loopt dan van vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) tot en met zondag 5 mei.
De data van de avondvierdaagse zijn ook bekend (17 t/m 20 juni). Omdat tweede paasdag nu in de
meivakantie valt, geeft ons dit de ruimte om de vrijdag na de avondvierdaagse de kinderen dit
schooljaar vrij te geven.
We vinden het vervelend dat dit zo is gelopen. We gaan er wel vanuit door het nu in de tweede
schoolweek door te geven, dit geen problemen oplevert.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan horen we dit graag van u.

Vakantierooster 2018 – 2019

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie (incl. Goede Vrijdag)
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Studiedagen

22 oktober t/m 26 oktober 2018
24 december t/m 4 januari 2019
25 februari t/m 1maart 2019
19 april t/m 5 mei 2019
30 mei t/m 31 mei 2019
10 juni 2019
22 juli t/m 30 augustus 2019

Naast de vakanties zijn er studiedagen in verband met nascholing van het schoolteam. Op deze dagen is er voor
de leerlingen geen school.
Maandag
10-9-2018
Vrijdag
22-2-2019
Vrijdagmiddag
7-6-2019 (groepen 5 t/m 8) ’s Ochtends les voor alle groepen
Dinsdag
11-6-2019
Vrijdag (na A4daagse)
21-6-2019
Maandag
8-7-2019

O U D E RV E R E N I G I N G
Het nieuwe schooljaar is begonnen en ook de oudervereniging (OV) heeft er weer veel zin in. Er
staan voor komend jaar veel leuke activiteiten op de kalender en daar zal de oudervereniging actief
bij betrokken zijn. Dit kan zijn in de vorm van (actief) aanwezig zijn op de dag zelf, boodschappen
doen en/of contact met leerkrachten in de organisatie. Bij het Sinterklaasfeest zijn wij zelfs vanaf
6.30 uur in de ochtend al druk bezig met het voorbereiden van deze dag! Deze dag is een ontzettend gezellig, leuk en dankbaar feest om bij betrokken te zijn.
Dit schooljaar bestaat de OV uit vijf ouders, de directeur en een leerkracht van school. We komen
ongeveer zes keer per schooljaar samen en bespreken dan de lopende zaken. Welke activiteiten
staan er op de planning, welke hulp is daarbij nodig en hoe verdelen we de taken? Deze samenkomst vindt plaats in de avonduren, bewust omdat er veel werkende ouders op school zijn. Vlak
voor de zomervakantie hebben we een oproep gedaan voor nieuwe OV leden, helaas is daar geen
reactie op gekomen. Wellicht was onze timing niet zo handig…? Maar, een nieuw schooljaar geeft
ons de mogelijkheid om opnieuw deze vraag te stellen.
Welke ouder (vader, moeder, verzorgende) zou het leuk vinden om in de OV zitting te nemen? We
verwachten niet veel, maar wel dat je met enige regelmaat aanwezig bent bij onze overleggen en
betrokkenheid bij activiteiten. Dat kan zijn in de vorm van helpen bij de voorbereiding, bijvoorbeeld
boodschappen bestellen en halen of aanwezig zijn op het moment van de activiteit. Uiteraard passend binnen je eigen agenda. We verdelen alle activiteiten onder de leden van de OV.
Binnen de OV zijn er drie functies te verdelen: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De overige leden zijn OV lid zonder een vaste functie. De functie van penningmeester is momenteel
vacant. We zijn met spoed op zoek naar een ouder die het leuk vindt om met cijfertjes te werken
en deze rol op zich wil nemen. Van de penningmeester hebben we verder geen verwachtingen t.a.v.
hulp bij andere activiteiten. Tenzij je dit zelf wilt! Ook hoeft de penningmeester niet elk overleg
aanwezig te zijn. Heb je interesse of wil je meer weten of de functie van penningmeester, mail dan
gerust naar penningmeester.ov@alfonsariens.nl.
We hopen op een positieve reactie van één van jullie, want we kunnen niet zonder penningsmeester. Deze persoon is heel belangrijk, zeker om de ouderbijdragen die wij van de ouders ontvangen
op een goede en juiste manier dit schooljaar in te zetten voor de verschillende activiteiten voor de
kinderen.
Een hartelijke groet van alle OV leden.

V E RVA N G I N G B I J Z I E K T E
Geachte ouders en verzorgers,
Het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten is in het basisonderwijs een toenemend
probleem. Ook in Harderwijk is al geruime tijd nauwelijks vervanging te vinden. Dit geldt vooral voor de bovenbouwgroepen.
SLIM personeelsbemiddeling verzorgt vervangers voor de verschillende basisscholen in de
regio, maar ook dit bureau kan vaak onvoldoende vervangers leveren. De Alfons Ariëns verzorgt meestal de vervanging door middel van interne inzet (collega’s, die extra willen werken of
hun taken verschuiven).
Het hieronder beschreven beleid geeft een overzicht van stappen die genomen moeten en
kunnen worden bij ziekte of verlof van de leerkrachten.

( V ERKLEED)
KLEDING GEZOCHT!
De huishoek van groep 1/2a is toe aan wat nieuwe
(verkleed)kleding. Heeft u thuis nog een mooie
jurk, jasje, overhemd, gympen of andere (verkleed)
kleding over, dan zijn wij hier erg blij mee!
Alvast bedankt namens de kinderen en juf van
groep 1/2a

1. Bij een ziektevervanging probeert de school allereerst in te schatten hoe lang vervanging
noodzakelijk zal zijn.
2. School probeert vervolgens vervanging te regelen via SLIM personeelsbemiddeling, al is de
kans op het verkrijgen van een invalkracht voor een korte periode erg klein.
3. Indien de school over eigen vervangers beschikt, zullen die voor de vervanging benaderd
worden.
4. Indien de bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, worden onderstaande mogelijkheden overwogen:
leerkrachten met andere taken inzetten.
de groep verdelen over andere groepen.
Het is aan de directie en/of de leden van het managementteam in voorkomende gevallen hier te
beslissen welke van deze mogelijkheden ingezet wordt voor de vervanging. Uitgangspunt is de
afweging collega’s met andere taken zo min mogelijk te belasten met ziektevervanging teneinde
zoveel mogelijk te voorkomen dat andere taken blijven liggen; anderzijds moet ook voorkomen
worden dat groepsleerkrachten niet te lang en te vaak belast worden met de zorg voor kinderen uit andere groepen.
5. Wanneer bovenstaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossingen bieden, dan zal de
betreffende groep thuis gelaten moeten worden, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie:
alleen in het uiterste geval daartoe overgaan;
in principe niet de eerste dag;
de ouders schriftelijk op de hoogte stellen.
De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer de school een groep thuis laat, de
directie moet kunnen aangeven haar uiterste best te hebben
gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen. De verloren uren hoeven niet op
een later tijdstip te worden gecompenseerd.
6. Als dit meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal iedere dag een andere groep leerlingen
thuis moeten blijven. De vrijkomende leerkracht zal de groep van de zieke leerkracht opvangen.
Uiteraard zullen we indien nodig ouders tijdig informeren over ziekte en vervanging van leerkrachten en zal deze communicatie via Parro verlopen.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u uiteraard contact met
ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Jan Rappol en Bas de Vente

S CHOOLREIS
G RO E P 3 E N 4
Op donderdag 20 september 2018 gaan de groepen 3 en 4 op schoolreis naar SchatEiland Zeumeren. Dit is een groot overdekt avonturenparadijs waar we terug gaan naar de tijd van de zeevaart, onbewoonde eilanden, verborgen schatten
en piraterij.
De verzamelen deze dag gewoon in de klas om
daarvanuit, rond 08.45 uur met de bus te vertrekken. Rond 15.15 uur zullen we weer terug
zijn op school.
Bij ons bezoek aan SchatEiland krijgen de kinderen een heerlijk piratenmenu. Heeft uw kind
een speciaal dieet of allergie waarmee wij rekening moeten houden, wilt u dit dan vooraf aan de
leerkracht doorgeven? Het is niet de bedoeling
dat kinderen eigen eten, drinken, geld of waardevolle spullen meenemen. Vanwege kans op natte
kleren, mogen de kinderen wel een rugtas met
droge kleding en een handdoek meenemen.
Ook dit jaar hopen wij dat we op uw hulp mogen
rekenen. Wij zijn op zoek naar 2 enthousiaste
ouders per klas die de kinderen willen begeleiden. U kunt zich hiervoor opgeven, door uw
naam te vermelden op de lijst die op de deur van
de klas hangt.
Helpt u ons mee om de geheimen van SchatEiland
Zeumeren te ontrafelen?
Met vriendelijke groet,
Michelle Zeemans – Alfons Ariëns

