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Portfolio mee 18 februari 

Ouderpanel 19 februari 

Carnaval 20 februari 

Studiedag 22 februari 

Voorjaarsvakantie 23 feb. t/m  3 mrt. 

Ouder-kindgesprekken 6-13 maart 

Staking 15 maart 

NL Doet 16 maart 

Overige studiedagen 7 juni  (middag) 

11 juni 

8 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag, donderdag en 
vrijdag  

Woensdag: mandarijn 

Donderdag: komkommer 

Vrijdag: appel 

Fruitdag! 

Tijdens het carnavalsfeest, 20 februari, wordt er een feestelijke bingo 
georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8! Inmiddels raakt de prijzenkist 
na een paar jaar leeg. Heeft u thuis nog leuke prijzen voor kinderen, dan 
mag u deze inleveren bij de leerkrachten van groep 8. Alaaf! 

B INGO  PRIJSJES  GEZOCHT !  

welkom 

Groep 1/2a: 
Lenn Raaijen, 
Shiraz Alhammadeh, 
Mika Santing  
Muhammed Güven  

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

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 

Het is al weer even geleden, maar heeft uw kind genoten van de Sinterklaas- en Kerstviering in 
december?  
De oudervereniging was hier nauw bij betrokken, zowel in de voorbereiding als op dag(en) zelf. 
Wij hebben ontzettend genoten van alle snoetjes van de kinderen tijdens de activiteiten.   
Nu de eerste helft van het schooljaar erop zit, is ook bekend geworden dat twee ouders na dit 
schooljaar zullen stoppen met het werkzaamheden voor de oudervereniging. Dit betekent dat we 
op zoek zijn naar twee nieuwe ouders. Vindt u het leuk om betrokken te zijn bij de school van uw 
kind, vindt u het leuk om samen met leerkrachten mee te denken met een viering of feestdag en 
eventueel betrokken te zijn bij de uitvoering hiervan? Dit kan heel actief zijn, bijvoorbeeld helpen 
met chocomelk schenken tijdens de kerstviering, Piet te zijn met de Sinterklaasviering of bood-
schappen te verzorgen voor de Koningsspelen. We komen ongeveer 6 tot 8 keer per schooljaar 
samen in de avonduren. Tijdens deze vergaderingen overleggen we met elkaar over de komende 
activiteiten en de taakverdeling hiervan. Daarnaast is het ook gewoon een gezellig samenzijn met 
elkaar. Schuif gerust eens aan dit schooljaar om te kijken hoe u het vindt of om meer informatie te 
krijgen. Wij vergaderen dit schooljaar nog op woensdag 13 maart, maandag 15 april, woensdag 5 
juni en maandag 1 juli. We starten de vergadering om 20.00 uur en deze vindt plaats in de leraren-
kamer van de onderbouwlocatie.  
Stuur ons gerust een berichtje: oudervereniging@alfonsariens.nl. U kunt ook altijd even bij Bas 
binnen lopen als u vragen heeft.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De oudervereniging. 

N IEUWS  VAN  DE  OUDERVERENIGING  

Betreft: staking 15 maart 2019 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Op 15 maart aanstaande staat opnieuw een staking gepland voor het basisonderwijs. 
Deze staking is uitgeroepen door enkele vakbonden vanuit het gehele onderwijs. Het is daarmee 
de eerste keer dat het hele onderwijs in Nederland, van basisschool tot universiteit wordt opge-
roepen het werk neer te leggen.  
Dagelijks zijn wij met passie en gedrevenheid aan het werk. Bij ons draait alles om de kinderen, 
om de kwaliteit van hun leren en leven op school en de vorming van een hecht fundament voor 
hun latere sociale en maatschappelijke leven.  
Om ons werk goed te kunnen blijven doen, heeft het kabinet eerder (onder voorwaarden) 270 
miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen en 430 miljoen voor de bestrijding van 
werkdruk. Een goed begin, maar nog onvoldoende. In 2021 zullen er al bijna 5.000 fulltime leraren 
tekort zijn in het onderwijs. Dat betekent dat er zo’n 115.000 kinderen in Nederland zonder 
leraar zitten. In 2025 loopt dit getal zelfs op tot 230.000 leerlingen.  
We hebben binnen het team de stakingsbereidheid geïnventariseerd. Deze inventarisatie is nood-
zakelijk om op schoolniveau de personele bezetting op 15 maart in kaart te brengen.  
De stakingsbereidheid binnen het team van de Alfons Ariens is groot, omdat wij allen vinden dat 
ons mooie beroep onder grote druk staat. Concreet betekent dit dat de school op 15 maart 
gesloten is. 
We hopen op uw begrip voor dit besluit.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens team Alfons Ariens, 
 
Bas de Vente 
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We vieren carnaval dit jaar op woensdagochtend 20 februari. We zijn ons er van bewust dat dit 
niet op de landelijke carnavalsdagen is. Vaak vieren we dit op de laatste dag voor de vakantie, 
omdat voor de jongste kinderen een korte dag is. Deze dag hebben we nu alleen een studiedag. 
Na de vakantie willen we graag rustig beginnen en niet direct in het feestgedruis vallen. 
Dit maakt dat we woensdag 20 februari als “Carnavalsdag” hebben bestempeld! 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
  
De zottendriedaagse: 
  
Maandag 18 februari:   Hippe hoeden-/bijzondere brillendag  
Dinsdag 19 februari:   Speciale schoenen-/puike pantoffel dag 
Woensdag 20 februari:   Carnavalsdag! De dag dat je compleet verkleed op school  
    komen mag. 
  
Belangrijk om te weten: 
Op woensdagochtend 20 februari volgen we het normale lesrooster. 
De kinderen hoeven deze ochtend geen 10-uurtje mee te nemen. Hier wordt voor gezorgd. Het 
is ook nog een gewone fruitdag. 
Soms horen er attributen bij het kostuum zoals een stafje of masker. Deze attributen mogen op 
eigen risico mee naar school genomen worden. Het is handig om de attributen te voorzien van 
naam en klas. Speelgoedwapens (zoals pistolen of zwaarden) zijn niet toegestaan. 

CARNAVAL  

REGEL  VAN  DE  
MAAND  

JE  MAG  JEZELF  
ZIJN !  

 
FEBRUARI   

Elke maand gaat meester Bas elke groep langs 
met een nieuwe “regel van de maand”. Om 
samen stil te staan bij de basale normen en 
waarden. 
Deze regels zijn ondersteunend aan de Kanjer-
training. 

Vrijdag was het warme truiendag. Bijna ieder-

een had een lekkere, warme trui aangetrokken. 

De verwarming in de school was namelijk lager 

gezet. Gelukkig was het niet heel koud in de 

school, want het zonnetje deed goed haar best. 

Wat fijn dat we op deze manier ons steentje 

konden bijdragen aan een beter milieu! 

WEER   

SUCCES  

SCHOOL-

DAMMEN  

Het is dit jaar weer gelukt: een 

van onze damteams is door 

naar de Halve Finale van Ne-

derland! Het was een spannend 

toernooi, maar de kinderen van 

groep 7a hebben zich hier goed 

doorheen geslagen. De Halve 

Finale vindt plaats op 13 april in 

Wageningen. We zijn benieuwd 

naar hoe ze het gaan doen. 

Succes! 


