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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, 
 
Ook deze week neem ik u weer kort mee in de ontwikkelingen van de afgelopen periode. 
 
Warm weer volgende week 
Zoals u in de Parro heeft kunnen lezen, passen wij het rooster komende week aan. Dit in 
verband met de extreem warme temperatuur. Ik vraag uw begrip voor dit besluit. 
Een kleine toevoeging aan de brief: De open inloop vervalt op de maandag, dinsdag en      
donderdag. De deuren zullen om 7.55 uur open gaan.  
 
Het formatieplaatje 
Vorige week heb ik u gemeld dat het de bedoeling was om maandag 24 juni het formatieplaatje 
met u te delen. Ik had alles ook klaarliggen tot ik afgelopen maandag hoorde dat Hanneke 
Bruggeman, kleuterjuf van groep 1/2C, haar droom gaat volgen en een nieuwe baan heeft 
aangenomen op het Speciaal Onderwijs. Een mooie nieuwe uitdaging die we haar als school 
van harte gunnen!  
Dit betekent wel dat we komende week nog gesprekken hebben om de lege plaats op te  
vullen. Dit kan betekenen dat er daardoor intern nog geschoven moet worden met          
leerkrachten. Om die reden geef ik dus het formatieplaatje nog niet mee maandag. Wanneer 
de gesprekken zijn geweest en de leerkrachten allemaal op de goede plaats staan, zal ik het 
direct aan u doen toekomen. 
  
Komend jaar werken we met een groep 3, een groep 3/4 en een groep 4. De ouders van deze 
groepen zijn hiervan op de hoogte gesteld tijdens een informatieavond. Maandag gaat voor 
deze groepen wél de groepsindeling mee. Hier staat dus nog niet de naam van de juf of    
meester boven, maar zo weten deze ouders en kinderen wel alvast in welke groep hun kind is 
ingedeeld.  
 
Avondvierdaagse 
Tot slot nog het spektakelstuk van afgelopen week, de avondvierdaagse. Een enthousiast   
comité van vijf ouders heeft zich vastgebeten in het festijn avondvierdaagse. Veel voorbereid, 
veel besproken, veel geïnitieerd en uiteindelijk met bijna 200 kinderen meegedaan. Iedereen 
heeft de eindstreep gehaald en wat mooi om al die trotse gezichten te zien bij alle deelnemers. 
Fijn dat er ook zoveel ouders meeliepen. Dank daarvoor! Fijn dat de oudervereniging ook 
weer heeft bijgedragen aan het verzorgen van wat lekkers tijdens het wandelen. Ook jullie 
enorm bedankt! Als ik zie welke voorbereiding daar steeds aan vooraf gaat qua tijd en overleg! 
Top gedaan. 
De grootste dank gaat deze keer naar Jacco, Marco, Mirjam, Simone en Henriëtte, leden van 
het comité, voor hun tomeloze inzet en enthousiasme om het dit jaar weer onvergetelijk te 
maken! Complimenten, jullie waren een hecht team en hebben ervoor gezorgd dat alle zo 
vlekkeloos verliep! Een kleine impressie ziet u hiernaast.  
 
Tot zover weer, ik wens u allemaal een fijn weekend en graag tot volgende week. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bas de Vente 

SPORTKARAVAAN   
Op donderdag 27 juni doen de groepen 3 en 4 mee met de sportkaravaan dat wordt        
georganiseerd door de gemeente Harderwijk in samenwerking met ZorgDat. De             
sportkaravaan is een sportinstuif die in vier verschillende wijken langs komt om op de (kunst)
grasveldjes sport- en spelactiviteiten aan te bieden. Het thema van de middag is: Superhelden! 
De kinderen mogen sportkleding aandoen. De groepen 3 en 4 zijn van 12.30 uur tot 14.00 uur 
aan de beurt bij het Klaproospad. Zoals u in de Parro heeft kunnen lezen, draaien wij        
volgende week een tropenrooster, waardoor alle kinderen op deze tijd al op school zijn en 
dus niet extra hoeven over te blijven.  
 
We maken er een gezellige & sportieve middag van! 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Juffen en meesters van groep 3 en 4  


