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Eindmusical groep 8b 16 juli 

Eindmusical groep 8a 17 juli 

Start schooljaar  2 september 

Informatieavond 10 september 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag, donderdag en  
vrijdag  

fruitdag! 

Ook dit jaar gaat de vader van Sarah Schippers 

(groep 7b) weer fietsen voor Duchenne.  

Duchenne is een progressieve spierziekte. 

Helaas is er nog altijd geen medicijn. Duchenne 

Heroes is een mountainbike tocht van 7 dagen, 

700 km. Samen trappen ze Duchenne de  

wereld uit! Hiermee halen ze geld op voor 

onderzoek naar Duchenne en hopen ze op een 

medicijn en een beter kwaliteit van leven met 

Duchenne.  

Draag ook je    

steentje bij! Lever 

je lege flessen in bij 

Sarah/groep 7b! 

Samen bereiken we 

meer! Namens alle      

Duchenne      

patiënten, bedankt! 

SPAARACTIE  

welkom 
Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 
 
Groep 1/2c  
Jolie 
 
Namens iedereen van de Alfons Ariëns 
wensen wij jullie van harte welkom bij 
ons op 
school! 

Beste ouders, 

Nog één week en dan zit het schooljaar 2018-2019 erop. Wat is dat toch snel gegaan. 
Hierbij weer een drietal punten: 
 
Het portfolio 
Afgelopen jaar zijn we gestart met het meegeven van een portfolio waarin de kinderen werk 
presenteren, laten zien hoe ze werken en hoe ze vinden dat het met ze gaat op school. 
Het eerste portfolio hebben de kinderen begin februari meegekregen en aansluitend zijn er 
ouder-kind-gesprekken gevoerd. Door veel ouders en kinderen is het portfolio positief      
ontvangen, maar we hebben ook kritische feedback gekregen.  
Het eerste portfolio hebben we uitgebreid geëvalueerd met u als ouder, de kinderen en de 
leerkrachten. Op een aantal punten hebben we het portfolio inmiddels aangepast. Zo hebben 
we de vragenlijst die de kinderen invullen uitgebreid met een kolom voor leerkrachten, delen 
we uitslagen van de niet-methode gebonden toetsen tijdens de gesprekken en voor de ouders 
die dat graag wilden, hadden we de resultaten van de methode-gebonden toetsen klaar 
liggen tijdens de gesprekken.  
Een deel feedback gaat over het niet voldoende zicht hebben in de ontwikkeling van het kind. 
Dit punt hebben we serieus opgepakt. We hebben het hier met het team de afgelopen     
periode regelmatig over gehad en afgelopen maandag tijdens de studiedag is dit onderwerp 
ook uitgebreid aan bod gekomen. De ideeën die zijn ontstaan om u als ouders beter mee te 
nemen in de ontwikkeling van uw zoon/dochter, werken we aan de start van het schooljaar 
verder uit en we zullen u dan ook uitgebreid hierover informeren. Wordt dus vervolgd. 
 
Bedankt! 
Zonder ouders is er geen school ;-). We willen u als ouders dan ook bedanken voor het in u 
gestelde vertrouwen in de school en het team het afgelopen jaar. Wat ik heb gemerkt is dat 
het mooi is dat we samen optrekken in de ontwikkelingen van de school. Op alle fronten heb ik 
samenwerking bemerkt.  Dank u wel daarvoor! 
Speciale dank gaat naar al die ouders die elke dag actief aan het helpen zijn in de school: Bij 
het overblijven, bij de bieb, met hulp in de klas, bij de MR, de OV, het ouderpanel, bij    
schoolreisjes, uitstapjes, bij de schoonmaak, als klassenouders, bij de avondvierdaagse, bij de 
musical, bij NL DOET en de klusavonden en alle andere mogelijke manieren die hier niet   
genoemd zijn. Wat gebeurt er veel als ik dit zo op een rij zet! 
Fijn dat we zo “samenwerken”, alles in het belang van uw kind(eren).  
 
10 september informatieavond 
Tot slot wijs ik u vast op de informatieavond in het nieuwe schooljaar: dinsdagavond 10    
september nodigen we u weer van harte uit voor de jaarlijkse informatieavond op de Alfons 
Ariens. In de klas(sen) van uw kind zult u te horen krijgen hoe het er het nieuwe schooljaar uit 
komt te zien. Hou deze avond vast vrij in uw agenda! 
 
Voor nu wens ik u namens het team een heel fijn weekend. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bas de Vente 

BEZOEK  VAN  EEN  GOOCHELAAR  




