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Avondvierdaagse 17 t/m 20 juni 

Juffen- en meestersdag 

onderbouw 

19 juni 

Studiedag 21 juni 

Portfolio mee  1 juli  

Ouder-kindgesprekken 3 t/m 10 juli 

Studiedag 8 juli 

Eindmusical groep 8b 16 juli 

Eindmusical groep 8a 17 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag, donderdag en vrijdag  
 

fruitdag! 

Geachte ouders/verzorgers,  

 

Na een korte schoolweek voor de kinderen alweer een volgende weekinfo. Graag neem ik u 

mee in de volgende zaken:  

 
Afgelopen dinsdag hebben we als team een leerzame studiedag gehad. De ochtend zijn we 
interactief aan het werk gegaan. Onderdelen die passeerden zijn: Beoordelingen, jaarplanning 
volgend schooljaar en portfolio. Alle input hieruit nemen we mee in de ontwikkeling van de 
onderdelen.  
Tevens hebben we onze parels (waardevolle momenten) omschreven en benoemd wat    
volgend jaar onze aandacht heeft. Het is mooi om te horen hoe tevreden men op dit moment 
is over waar we staan als school en waar we staan als team.  
 
Het middagprogramma bestond uit de presentatie van tien leerkrachten ten aanzien van   
Didactisch coachen. Deze tien collega’s hebben het afgelopen jaar gewerkt aan het nóg beter 
feedback geven en de juiste vragen stellen aan kinderen. Dit hebben zij gedaan door video-
interactie, intervisiegesprekken en coaching on the job. Het traject hebben zij afgesloten met 
een certificaat.  
Volgend jaar gaan er zes nieuwe collega’s starten met dit traject. De tien collega’s die dit jaar 
gestart zijn, krijgen een vervolg op het eerste jaar. Met elkaar ervaren we dat dit traject   
inspeelt op het nog verder verbeteren van de leerkrachtvaardigheden. De basis onder het 
gehele onderwijs op de Alfons Ariëns.  
 
Verder is er ook aandacht geweest voor de groepsindeling van volgend schooljaar. Er lopen 
nog wat gesprekken en de laatste puntjes worden op de i gezet. Het is de bedoeling dat het 
formatieplaatje (de groepsindeling met de leerkracht(en) voor volgend schooljaar) mee te 

geven op: maandag 24 juni 2019.  

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.  

Namens het team wens ik u een heel goed weekend.  

Vriendelijke groet,  

Bas de Vente 

Babynieuws!  
Juf Laura & Ronald zijn zaterdag 8 juni ouders geworden van twee prachtige meiden: Emma & 
Mare. 

Juf Irma & Victor zijn dinsdag 11 juni ouders geworden van hun prachtige dochter Nore. 

Wij willen beide gezinnen heel veel geluk wensen!  

 

Feest !  

Afgelopen donderdag werd juf Carmen verrast 
door een hele rij kleuters die haar een prachtige 
roos kwamen brengen. Na alle kleuters kwam 
Eric, de vriend van juf Carmen, binnen. Op zijn 
knieën heeft Eric juf Carmen ten huwelijk   
gevraagd. Het antwoord was: Ja!  
 
Wij wensen juf Carmen en Eric veel geluk  
samen.  

 

 



Avondvierdaagse 2019  
We tellen af! Nog 3 nachtjes slapen en dan begint de avondvierdaagse! De afgelopen weken lazen jullie in de weekinfo 
alles over een gezellige, sportieve én gezonde avondvierdaagse. 
 
Deze week het laatste onderwerp: Gezellig met je maten! 
 
Samen lopen, samen zingen en samen onderweg naar de intocht! Het wordt een echt wandelfeest voor de kinderen en hun klasgenoten. Vier avonden lopen 
we door allerlei wijken in Harderwijk en overal zullen mensen naar ons zwaaien en voor ons klappen. 

 
We hebben tips gegeven over gezond eten en drinken en denk nog aan het   
volgende: geef eten en drinken mee met mate, de rugtas hoeft niet helemaal vol. 
Ook voor de laatste dag is ons advies om vooral te genieten van de gezellige 
intocht! Veel of grote cadeaus uitdelen is niet nodig: samen zingend door de stad 
naar het eindpunt is de allermooiste beloning! 
 
We hebben er zin in! 
Groetjes van het Avondvierdaagse comité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weetje van de week: het 

weerbericht voor de eerste dagen 

van de avondvierdaagse ziet er 

zonnig uit! 


