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Start schooljaar 2 september 

Informatieavond  10 september 

Startgesprekken 16-27 september 

Schoolreisje kleuters  20 september 

Start Kinderboekenweek  2 oktober  

Studiedag 9 oktober 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag, donderdag en  
vrijdag  

fruitdag! 

Hallo allemaal! Ik wil mij graag aan jullie voorstellen.  
 
Mijn naam is Paulien, 22 jaar oud en ik woon in 
Nieuwleusen. Inmiddels zit ik in mijn afstudeerjaar 
van de Katholieke Pabo in Zwolle en dit schooljaar 
begin ik aan mijn eindstage. Je kan mij vinden in 
groep 4 waar ik van september tot en met      
december op woensdag en donderdag in de klas 
ben. Naast mijn studie werk ik op zaterdag in een 
koekjesfabriek, ben ik vaak te vinden bij concerten 
en houd ik van zingen en lezen. Ik heb er zin in om 
samen met meester Guus, juf Irene en de klas er 
een leuke en leerzame tijd van te maken. De    
doordraaimiddag voor de vakantie was alvast een 
goed begin!  
 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Ik hoop dat u allen heeft kunnen genieten van een 
fijne vakantie! 
Voordat we maandag weer met veel zin beginnen 
aan een nieuw schooljaar, stel ik me graag even 
aan u voor. Ik ben Marlot van den Dam, 29 jaar en 
ik kom uit Zevenaar. Afgelopen 5 jaar ben ik   
werkzaam geweest in groep 8 op een basisschool 
in Duiven. Samen met mijn vriend heb ik een 
nieuwbouw woning gekocht in Harderwijk.  Dit 
laat nog even op zich wachten, maar eind van het 
jaar hopen we te kunnen verhuizen naar het 
mooie Harderwijk. Ik ben dan ook erg blij dat ik   
komend schooljaar al mag starten als leerkracht in 

groep 8b op de Alfons Ariens! 

Mocht u nog vragen hebben of u bent gewoon nieuwsgierig naar een nieuw gezicht op school,  

kom dan gerust even langs!   

Met vriendelijke groet, 
Marlot van den Dam  
 
 
Graag stel ik mij via deze weg voor. Mijn naam is Nicole de Ridder. 
Sinds een aantal jaar woon ik samen met mijn man en twee kinderen 

(Seth 9 jaar en Finn 6 jaar) in Putten.  

Afgelopen jaar heb ik besloten om mijn werkzame leven als       
projectmanager een andere invulling te geven en te beginnen in het 
onderwijs. Vanaf dit schooljaar ben ik in dienst bij SKO Flevoland & 
Veluwe en start ik samen met juf Charlotte groep 6b. Ik zal op  
dinsdag en donderdag juf Charlotte ondersteunen om zo het vak te 
leren. Daarnaast ben ik de komende twee jaar te vinden op de KPZ 
in Zwolle om mijn pabo-diploma te halen. Met veel enthousiasme ga 

ik dit nieuwe avontuur aan. 

Ik kijk ernaar uit om er samen met de kinderen een gezellige en 
leerzame tijd van te maken. Graag ontmoet ik u binnenkort om 

kennis te maken. 

EVEN  VOORSTELLEN  

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 
 
Groep 1/2a                   Groep 5a 
Ilse                               Thomas 
Brayn                            Jesper 
Lindsay                          
Luuk                             Groep 5b 
                                     Dani 
Groep 1/2b                    
Lola                              Groep 6b   
Flinn                              Insha 
Joe 
Isabella                          Groep 7b 
                                     Senna                   
Groep 1/2c 
Loran                            Groep 8a 
Adam                            Dianne 
                           
Groep 3                         
Mohammed                     
Ilayda 
Areesh 
Abdullah 
 
Namens iedereen van de Alfons Ariëns 
wensen wij jullie van harte welkom bij 
ons op school! 



…maar ze moeten wel gedaan worden! We zijn pas net aan het nieuwe 
schooljaar begonnen en we willen nu al graag een beroep doen op de 

ouders van zowel de onder- als bovenbouw. Er worden op school elke 

week heel wat handdoeken, theedoeken, vaatdoekjes, etc. gebruikt. 

Afgelopen jaar werden die iedere vrijdag meegegeven aan een aantal 

ouders. Zij wasten alles in het weekend waarna wij ze weer heerlijk fris 

terug kregen op maandag. Fantastisch, nogmaals een bedankje richting 

die ouders!  

U voelt het al aankomen… Welke ouders zouden deze ‘schone taak’ 
op zich willen nemen? Wij zorgen ervoor dat de was steeds in een 

grote tas verzameld wordt. En als 

u liever doordeweeks wast in 

plaats van in het weekend, is dat     

uiteraard geen enkel probleem.  

Enthousiaste wasouders mogen 

zich bij de groepsleerkracht   

aanmelden. Mochten er meerdere 

ouders zijn, dan krijgt u bij    

toerbeurt de was mee.  

KLEINE  WASJES , GROTE  
WASJES . . .  

ENVELOP  MET  FORMULIEREN  

De eerste schooldag krijgt uw kind een gesloten envelop mee naar huis met  

daarin een aantal belangrijke formulieren.  

 

Wat is de bedoeling van de verschillende formulieren? 

 

1. Leerlingstamkaart 

De leerlingstamkaart is een uitdraai uit ParnasSys. Op deze stamkaart staan alle 

gegevens over uw kind die bij ons bekend zijn. Deze informatie willen we graag 

actueel houden. We willen u vragen alle gegevens goed te controleren en waar 

nodig aan te passen. Nadat u het formulier heeft ondertekend, mag het weer op 

school worden ingeleverd. Wij verwerken eventuele wijzigingen in ParnasSys.  

2. Toestemmingsformulier AVG 

Het tweede formulier gaat over de AVG. Jaarlijks moeten wij u toestemming 

vragen voor het gebruik van foto’s waar uw kind op staat. Ook dit formulier mag, 
nadat u uw keuzes heeft aangevinkt, ondertekend worden ingeleverd.  

3. Formulier Startgesprek 

Dit formulier maakt deel uit van het portfolio. Wilt u dit samen met uw kind 

invullen? Ook dit formulier mag weer worden ingeleverd op school. Tijdens het 

startgesprek gaan we dieper in op de vragen. Omdat we dit formulier toevoegen 

aan het portfolio van uw kind willen we u vragen ervoor te zorgen dat dit     

formulier netjes blijft (bij voorkeur niet vouwen of los in de tas van uw kind  

meegeven). 

Als laatste ontvangt u een brief van de oudervereniging betreffende de          

ouderbijdrage.  

Mocht u vragen hebben over de formulieren, dan kunt u uiteraard terecht bij de 

leerkracht van uw kind.  

U ITNODIGING            
INFORMATIEAVOND  
Dinsdag 10 september is de jaarlijkse informatieavond. Deze wordt in 

twee rondes gehouden:  

Ronde 1:   19.00 - 20.00 uur (groepen 1/2/5/6) 

Pauze (koffie/thee):  20.00 - 20.15 uur 

Ronde 2:   20.15 - 21.15 uur (groepen 3/4/7/8) 

 

Tijdens deze avond maakt u kennis met de (nieuwe) leerkracht en 

hoort u meer over de dagelijkse gang van zaken in de groep en               

bijzonderheden in dat leerjaar. 

Ook de volgende belangrijke onderwerpen zullen aan bod komen: 

 Communicatie  

 Nieuwe werkwijze met doelen bij de vakken spelling, taal en 

rekenen 

We hopen jullie allemaal te zien op deze avond! 

 

Met vriendelijke groet, 

Het team 

N IEUWE  SCHOOLTIJDEN   
LET OP: Vanaf maandag werken we volgens het continu-

rooster.  

8.30 uur tot 14.15 uur  Maandag/dinsdag/ 

   donderdag/vrijdag  

8.30 uur tot 12.30 uur  Woensdag  

Alle kinderen lunchen op school, denkt u eraan dat we 

een gezonde school zijn?  

WEEKINFO   
Vanaf dit schooljaar kunt u de weekinfo lezen via PARRO of op onze website. De 

weekinfo zal niet meer via de mail verzonden worden.  

  

 

Schooljaar  

2019-2020 

Het team van de  

Alfons Ariëns heet 

u van harte welkom!  


