
BELANGRIJKE  DATA  

MAANDAG  5  NOVEMBER  2018  JAARGANG  17 , NUMMER  10 

Koffieochtend  

onderbouw 

6 november 

Nationaal Schoolontbijt 8 november 

Sint Maarten 11 november 

Versieren school 16 november 

Landelijke intocht Sinter-

klaas 

17 november 

Advies gesprekken groep 

8 

19 en 22 november 

Eerste advent 2 december 

Sinterklaas 5 december 

Koffieochtend  

bovenbouw 

6 december 

MR vergadering 6 december 

Feestweek afscheid  

Meester Jan 

17-21 december 

Kerstviering 20 december 

Studiedagen 22 februari 

7 juni  (middag) 

11 juni 

8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Dinsdag en donderdag 

Fruitdagen: 

MAANDAG =  
WATERDAG 

Donderdag 8 november doen wij mee aan het Nationaal Schoolontbijt. De 
kinderen krijgen deze donderdag een lekker en gezond ontbijt op 
school. Wilt u uw kind een bord, bestek en beker voorzien van naam, mee-
geven?  
Alvast bedankt! 

HET  NATIONAAL  

SCHOOLONTBIJT  

Op zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer in 
het land. Wij willen graag op vrijdag 16 november vanaf 
12.00u de school versieren. Welke ouders willen ons 
hierbij helpen? 
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. 
Alvast bedankt voor uw hulp!  
 
Groeten van de Sinterklaascommissie  
 
 

HULPOUDERS  GEZOCHT !  

Thema: andere schooltijden 
 
Harderwijk, 2 november 2018 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Sinds 1 augustus 2006 is de Wet flexibilisering schooltijden van kracht. Sindsdien mogen scholen 
zelf de lestijden bepalen, zolang er maar wordt voldaan aan de wettelijke onderwijstijd in acht 
schooljaren. Sindsdien zijn veel scholen in Nederland overgestapt naar andere schooltijden, zoals 
het continurooster en het vijf-gelijke-dagen-model.  
 
Vanuit onze MR, personeel en ouders wordt regelmatig de vraag gesteld of wij de mogelijkheid 
voor andere schooltijden willen onderzoeken. We zijn van mening dat de schooltijden die wij 
hanteren niet meer passend zijn bij deze tijd. Daarnaast blijven veel kinderen een of meerdere 
dagen per week over. Door voor alle kinderen een continurooster te hanteren denken we meer 
rust in de school te creëren en dit komt de onderwijstijd en – kwaliteit ten goede.   
 
Om een passende keuze te maken voor (andere) schooltijden, zullen we dit schooljaar een zorg-
vuldig proces doorlopen. Hierbij worden we ondersteund door een onafhankelijk expert 
(Hanneke Oosting van Edupos). Voor de kerstvakantie zullen het personeel en de MR worden 
geïnformeerd over de mogelijkheden van andere schooltijden.  
 
Op woensdagavond 16 januari 2019 vindt een ouderavond plaats over andere schooltijden en 
wordt u als ouders geïnformeerd over de mogelijkheden. Na deze ouderavond volgt een digitale 
enquête en heeft u de mogelijkheid om uw mening te geven over de andere schooltijden.  
 
De uitkomsten van de digitale enquête worden zorgvuldig doorgenomen met de MR en daarna 
zal een keuze worden gemaakt. Het streven is om voor de meivakantie een definitieve keuze te 
maken, zodat er voldoende tijd is om ons voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. 
 
Mocht u zich al willen inlezen over het onderwerp dan vindt u meer informatie op http://
www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/.  
 
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd. U bent altijd welkom voor vragen! 
 
Hartelijke groet, 
 
Bas de Vente 

BRIEF   

http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/
http://www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl/


welkom 

Groep 1/2b 
Keje van der Bij  

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

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 

Beste ouders, 
Na een bijna eindeloze nazomer gaan we nu echt de donkere dagen in. Ineens is de de-
cembersfeer heel dichtbij. Het is een tijd waarin we elkaar opzoeken en die we het liefst 
doorbrengen met mensen die dichtbij ons staan. De lessen godsdienst en levensbeschou-
wing van Hemel en Aarde gaan deze weken over het thema Gast. Hoe is het om anderen 
toe te laten als gast, en hoe is het om bij anderen gast te zijn? 
 
Gastvrijheid en gast zijn, zijn twee kanten van dezelfde medaille. De gast en de gastheer 
moeten allebei drempeltjes over van ongemak en onwennigheid. Maar als je dat eenmaal 
doet, dan is het comfort dat je elkaar kunt bieden extra waardevol en warm. Het is niet 
voor niets dat gastvrijheid zo’n belangrijke rol speelt in bijna alle culturen en godsdien-
sten. 
 
Het spreekt helemaal niet vanzelf dat je je hart en je huis voor anderen openstelt. Het is 
niet zomaar iets. Het vraagt dat je anderen vertrouwt, dat je deelt wat van jou is, dat je 
omarmt wat je misschien niet zo aantrekkelijk is. In onze wereld zijn we eigenlijk nogal 
op onszelf. Ook als we het wel prima vinden als een vriendinnetje of vriendje een keer 
mee-eet, is dat nog wel iets anders dan leven in een cultuur waarin het vanzelf spreekt 
dat er altijd eten en een bed is voor een gast. 
 
In veel godsdiensten en religies wordt gastvrijheid als een deugd gezien. Gastvrijheid, 
naastenliefde, omzien naar elkaar, barmhartigheid zijn allemaal met elkaar verwant. Jezus 
zegt ergens in de Bijbel dat je alles dat je voor armen en hongerigen doet, je eigenlijk 
voor Jezus doet. Daarmee zegt hij dat als je wilt proberen om te leven zoals Jezus, wilt 

doen zoals hij heeft voorgedaan, dat gastvrijheid dan een 
goede manier is om dat in de praktijk te brengen. 
 
Wie gast is, maakt zich een beetje afhankelijk. Soms voelt dat 
wat ongemakkelijk, zoals iedereen wel weet die heeft gelo-
geerd. Hoe vriendelijk je ook verwelkomd wordt, kleine 
dingen zijn een beetje anders, je weet niet helemaal goed hoe 
alles gaat en wat er van je verwacht wordt. Als gast ben je 
niet thuis. 
 
In veel godsdiensten wordt die houding en dat gevoel van 
gast-zijn belangrijk gevonden. Het maakt dat je je niet hecht 
aan spulletjes en comfort dat er eigenlijk niet zo toe doet. 
Leven als een gast houdt je alert, maakt je gericht op de 
ander en maakt dat je je thuis zoekt in jezelf. 
 
Gastvrijheid is ook een mooi onderwerp om toe te leven 
naar Kerst. Wie er oog voor heeft, ontdekt veel gasten in het 
kerstverhaal. Jozef en Maria zoeken een onderkomen in 
Bethlehem, waar nergens plek meer is. Als Jezus is geboren, 
ontvangen ze de herders en wijzen. Ze heten Jezus welkom, 
zoals het oude kerstlied dat laat klinken: Nu zijt wellekome, 
Jesu Lieve Heer… 

Rijtje vreemde gasten 
 
een vreemde gast 
een rare snuiter 
een gekke snoeshaan 
een malle snijboon 
een raar persoon 
een gekke snaak 
een vreemde vogel 
een zonderling type 
een malle koekenbakker 
een vreemde kostganger 
een rare knakker 
een wonderlijk portret 
een gek buitenbeentje 
een eigenaardig kind 
en ik 
en jij 
erbij 
 
Jos van Hest 

HEMEL  EN  AARDE  

Nederland Leest is een grote nationale leescampagne die jaarlijks in november georganiseerd 
wordt. Sinds 2016 heeft Nederland Leest ook een Junioreditie. Deze editie is speciaal voor 
leerlingen van 10 tot 14 jaar.   
Het thema van dit jaar is voeding en in het kader van dit thema is aanstaande dinsdag Bram 
van Polen te gast in de bibliotheek in Harderwijk voor een persconferentie. Bram is aanvoer-
der bij PEC Zwolle en ambassadeur van ‘drink water, pak een beker’. 
Wij zijn met de groepen 8 uitgenodigd voor deze persconferentie. De persconferentie zullen 
we de komende dagen in de klas voorbereiden. De kinderen mogen vragen bedenken en 
deze tijdens de persconferentie aan Bram stellen.   

NEDERLAND  LEEST  

Op 11 november wordt het Sint Maarten feest weer gevierd.  
In de Catharinakerk aan de van Maerlantlaan 1 wordt in de viering om 11.00 uur het 
verhaal van de Heilige Martinus verteld en vervolgens gaan de kinderen mee naar de 
kinderwoorddienst om een lantaarn te versieren, die ze dan mee naar huis mogen ne-
men. Ieder jaar is het gebruikelijk dat de kinderen met een lampion langs de deuren gaan 
om snoep te verzamelen. Bij ons kunnen ze met hun lantaarn een rondje door de kerk 
lopen en een Sint Maarten liedje zingen. 
Alle kinderen zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
Tot dan!    
 
 
 

U ITNODIGING  VOOR  HET  S INT  
MAARTEN  FEEST   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdur-a767eAhWJCuwKHX-hBlMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.happy-party.nl/lampionnen-c-418_175.html&psig=AOvVaw0Eux1UojZrept7Pxa3CWAU&ust=1541013073612064


Beste ouder/verzorger, 

Van 12 november tot en met 19 april doet de school van uw kind(eren) mee aan het EU-

Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het geza-

menlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de 

week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om 

in de klas op te eten.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit 

te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

euschoolfruit.nl 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Minis-

terie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steun-

punt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedings-

centrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er 

zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het program-

ma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit 

EU-Schoolfruit op uw school 

De drie vaste groente- en fruitdagen op KBS Alfons Ariëns worden: 

Woensdag, donderdag en vrijdag. 

In de weekinfo is te lezen op welke dagen de kinderen welk fruit krijgen aangebo-

den. 


