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Geachte ouders/verzorgers,
De eerste week zit er al weer op, wat gaat dat snel. Het was fijn om alle leerlingen op maandag
te zien in de nieuwe groepen met hun (nieuwe) juf of meester.
Natuurlijk even wennen aan de nieuwe gezichten, de nieuwe schooltijden, nieuwe lesstof. Maar
wat zie ik een enthousiasme en fijne sfeer binnen school.
ParnasSys
Op de stamkaart, die u ter controle heeft gekregen, stond vermeld dat de vader geen ouderlijk
gezag heeft. Dit is een systeemfout van ons Leerling Volg Systeem (LVS). Excuses hiervoor.
Continurooster
Elke dag om 14.15 uur naar huis, alle kinderen eten op school, woensdag tot 12.30 uur… het is
even wennen. U bent betrokken bij het besluitvormingstraject en weet ook dat we open staan
voor suggesties en/of vragen. Leeft er iets bij u, wij horen het graag!
Gesprekken met leerkrachten
Door het nieuwe continurooster moeten teamleden verplicht pauze houden na schooltijd.
Even binnenlopen voor en na schooltijd kan natuurlijk altijd, maar lange(re) gesprekken zullen
worden ingepland na 15.00 uur.
Overblijftegoed
Dit jaar wordt er door het continurooster door alle kinderen overgebleven. Veel ouders
hebben nog overblijfkaarten van vorig schooljaar. Het tegoed dat hier nog op staat wordt
binnenkort aan u terug gestort.

schoolfruit
donderdag en vrijdag

Verlof aanvragen
Ik heb alweer een aantal verlofaanvragen gekregen deze eerste week. Voor alle duidelijkheid: Ik
mag toestemming geven voor begrafenissen en bruiloften, religieuze verplichtingen en in geval
van “andere gewichtige omstandigheden”. Ik mag géén toestemming geven voor een weekend
weg of vakantie. Heeft u hier vragen over, loop gerust even binnen!
We hebben als team veel zin in het nieuwe schooljaar. Aanstaande dinsdag is de jaarlijkse
informatieavond waar ik u namens het team van harte voor uitnodig!
Tot slot willen we samen het allerbeste voor uw kind. Mocht u ergens tegenaan lopen of heeft
u vragen: blijf er niet mee zitten, maar kom er mee bij ons!
Met vriendelijke groet,
namens het team,

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

S TA RT G E S P R E K K E N
Tussen 18 en 25 september vinden de startgesprekken plaats. Bij deze startgesprekken
verwachten we (één van de) ouders, samen met het kind (vanaf groep 2). De inschrijving voor
deze gesprekken start op dinsdag 10 september om 8.00 uur voor de grote gezinnen (3 of
meer kinderen op onze school) en om 15.30 uur voor alle andere ouders. De inschrijving sluit
op vrijdag 13 september. Als u problemen heeft met het inschrijven, kunt u terecht bij de
groepsleerkracht.
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K L E I N E WA S J E S , G ROT E
WA S J E S . . .
…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.

UITNODIGING
I N F O R M AT I E AVO N D
Dinsdag 10 september is de jaarlijkse informatieavond. Deze wordt in twee
rondes gehouden:
Ronde 1:
Pauze (koffie/thee):
Ronde 2:

19.00 - 20.00 uur (groepen 1/2/5/6)
20.00 - 20.15 uur
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

OUDERBRIEF HEMEL EN
W IJZIGING
S C H O O L F RU I T
Vanaf deze week zullen de kinderen tot de herfstvakantie twee keer in
de week schoolfruit aangeboden krijgen vanuit de gemeente. Dit zal op
donderdag een vrijdag zijn. De overige dagen vragen we u om uw kind
een eigen tussendoortje mee te geven.
Als school hebben we ons, net als eerdere jaren, weer aangemeld voor
EU-schoolfruit. Zodra we horen of we hier aan mee mogen doen,
zullen we u hierover informeren.

AARDE
Beste ouders,
De lessen van Hemel en Aarde, onze methode voor godsdienst en
levensbeschouwing, gaan de komende weken over ontmoetingen. Dat is een
mooi onderwerp aan het begin van het schooljaar, waarin kinderen elkaar
ontmoeten in een nieuwe groep en elkaar echt leren kennen.
We ontmoeten de hele dag door mensen. Sommigen zien of groeten we niet
eens. Met andere mensen hebben we even oogcontact, we zeggen dag of dank je
wel. En weer andere kennen we al ons hele leven, we leven met ze mee en zij
met ons. In al die ontmoetingen laten anderen iets van zichzelf zien en laat jij iets
van jezelf zien. Soms heel weinig, soms heel veel. Ontmoetingen zijn een
belangrijk deel van je leven. Door jezelf open te stellen leer je niet alleen
anderen, maar ook jezelf kennen. Geen wonder dat er zoveel mooie
levensbeschouwelijke verhalen, rituelen en gebruiken zijn rond ontmoetingen.
Rituelen
Er zijn allerlei manieren om elkaar te begroeten. Er is bijvoorbeeld een
traditionele groet in Tibet, waarbij mensen elkaar hun tong laten zien. Zo laten ze
zien dat ze geen incarnatie zijn van die slechte vorst die een zwarte tong had.
Denk bijvoorbeeld ook aan de groet ‘namaste’, een kleine buiging uit respect. Of
gewoon aan het schudden van een hand. Het inheems Amerikaanse volk Lakota
kent een rituele ontmoeting waarin het roken van een vredespijp een belangrijke
rol speelt.
Wonderlijke ontmoetingen
In bijna alle levensbeschouwelijke tradities bestaan verhalen waarin een
ontmoeting het leven van mensen verandert. Soms zijn dat ontmoetingen met
andere mensen, soms is dat een ontmoeting met het goddelijke. Maria, de
moeder van Jezus, verscheen 160 jaar geleden aan het meisje Bernadette in
Lourdes. De profeet Elia ontmoet God in de woestijn: niet in een storm,
aardbeving of vuur, maar in een zacht briesje. Jezus verschijnt aan twee mannen
die op weg zijn naar het plaatsje Emmaus, zonder dat die twee dat in de gaten
hebben. Siddharta, die later de Boeddha wordt, leert het leven kennen door
armoede, dood, ziekte en ouderdom te ontmoeten. Al deze verhalen komen in
de lessen aan bod. Kinderen luisteren ernaar, werken ermee en verkennen wat
het voor hen betekent.
We hebben zin in de lessen en we hopen elkaar de komende weken écht te
ontmoeten en te leren kennen.

