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Studiemiddag - kinderen 

zijn om 12 uur vrij 
11 november 

Intocht Sinterklaas  16 november 

Adviesgesprekken    

groep 8 
19 en 21 november 

Sinterklaas 5 december  

Kerst op school  19 december 

Kerstvakantie  
23 december -  

3 januari  

Studiemiddag - kinderen 

zijn om 12 uur vrij 
7 januari  

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

 SCHOOLFRUIT 

SCHOOLFRUIT  

Aanstaande woensdag (13 november) start het  

EU-Schoolfruitproject. We krijgen tot en met 17 april drie keer in de 

week schoolfruit. Iedere week verschilt het aanbod. In de weekinfo 

zal komen te staan wat er komende week geleverd wordt. Dat wordt 

op woensdag, donderdag en vrijdag weer lekker genieten van vers 

fruit.  

Heeft u onze facebookpagina al bekeken?  

Hierop vindt u berichten over leuke         

activiteiten die bij ons op school hebben  

plaatsgevonden en nog veel meer!  

 KBS Alfons Ariëns  

HOE  KAN  IK  MIJN  KIND   
ONDERSTEUNEN  BIJ  DE   
TAALONTWIKKELING?  

Wij nodigen alle ouders van groep 1, 2 en 3 van harte uit om op woensdag 13, 20 en 27   

november te komen praten over het stimuleren van de taalontwikkeling van uw kind. De  

bijeenkomsten starten direct om 08.30 uur en zijn om 10.00 uur afgelopen. Een  

taalcoördinator van de Bibliotheek is aanwezig om u informatie te geven over wat u kunt doen 

om uw kinderen hierbij te helpen. U krijgt informatie en tips die u direct kunt gebruiken. De 

ouders ontvangen op de derde dag een gratis code voor woord-extra. Dit is een spel van Squla 

waarmee kinderen 2000 woorden kunnen leren en oefenen. 

Op hetzelfde moment wordt er vanuit de  

bibliotheek in de verschillende klassen voorgelezen.   

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen 

een goede woordenschat hebben, begrijpen wat ze 

horen en lezen, naar elkaar luisteren en met elkaar 

praten.  

Komt u ook?  

Meldt u dan aan bij de leerkracht of schrijf uw naam 

op het inschrijfformulier op de deur van de klas van 

uw kind.  

HULPOUDERS  GEZOCHT !  

Op zaterdag 16 november komt Sinterklaas weer in het land. Wij willen graag op vrijdag 15 

november vanaf 12.00u de school versieren. Welke ouders willen ons hierbij helpen? Op 

donderdag 5 december wordt de school opgeruimd. Welke  

ouders willen ons hierbij helpen? U kunt zich opgeven bij de  

leerkracht van uw kind. Alvast bedankt voor uw hulp!  

 

Groeten van de Sinterklaascommissie  

Woensdag: banaan 

Donderdag: kaki 

Vrijdag: appel 



ZET  U  HET  VAST  IN  DE  
AGENDA?  

Op 14 maart is de grootste  

vrijwilligersactie van Nederland,  

NL doet. Wij doen hier als school 

voor het derde jaar aan mee. Wie 

komt er helpen met klussen? Gezellig 

met andere ouders, een aantal  

leerkrachten en andere vrijwilligers! 

We starten om 09.00 uur en we  

sluiten om 12.30 uur af met een lunch. 

U ITNODIGING  VOOR  DE  
S INT  MAARTEN  V IERING  

Op 10 november a.s. wordt het Sint Maarten feest weer gevierd. In de  

Catharinakerk aan de van Maerlantlaan 1 wordt in de viering om 9.15 uur het 

verhaal van de Heilige Martinus verteld en uitgebeeld door kinderen.  De  

kinderen kunnen een lampion meenemen naar de kerk en als ze er geen  

hebben, krijgen ze er een. 

Ieder jaar is het gebruikelijk dat de kinderen met een lampion langs de deuren 

gaan, om licht en vrolijkheid te verspreiden. Bij ons kunnen ze ook in processie 

met hun lantaarn een rondje door de kerk lopen tijdens het zingen van een 

Sint Maarten lied. 

Alle kinderen zijn van harte welkom om 

hierbij aanwezig te zijn. 

Tot dan!       

Antoinette, Ankie en Mireille 

ONDERWIJSSTAKING   
6  NOVEMBER  2019 

Afgelopen woensdag hebben wij (samen met de teams van  

Wolderweide en Dominicus Savio) gestaakt.  

Het is tijd voor structurele investeringen in het onderwijs. De  

kwaliteit van het onderwijs komt in het gedrang door het enorme 

tekort. Wij gaan voor een mooie toekomst voor alle leerlingen van 

Nederland!   

"Nee, ik staak niet omdat ik te weinig verdien... 

Nee, ik staak niet omdat ik persé meer wil verdienen... 

Nee, ik staak niet omdat ik denk dat wij het zwaarder hebben dan alle  

andere beroepen... 

 

Ja, ik staak, maar niet uit eigenbelang. Ik staak omdat ik me grote  

zorgen maak om de kwaliteit van onderwijs.  Er zijn nu al te weinig  

geschoolde leraren en dat aantal loopt alleen maar op! 

Ja, ik staak, omdat het lerarentekort oploopt tot meer dan 10.000 leraren in 

2028! 

Ja, ik staak omdat nu al klassen naar huis gestuurd worden,  

samengevoegd worden of omdat er onbevoegden voor de groep gaan staan! 

Ja, ik staak, voor de toekomst van Nederland. Als er geen of te weinig  

onderwijs is, gaat dat ten koste van de toekomst van Nederland!" 



 

 

Betreft: vervanging bij ziekte 

 

Geachte ouders en verzorgers,  

 

Het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten is in het basisonderwijs een toenemend probleem. Ook in 

Harderwijk is al geruime tijd nauwelijks vervanging te vinden. SLIM personeelsbemiddeling verzorgt vervangers 

voor de verschillende basisscholen in de regio, maar ook dit bureau kan vaak onvoldoende vervangers leveren. 

De Alfons Ariens verzorgt meestal de vervanging door middel van interne inzet (collega’s, die extra willen  
werken of hun taken verschuiven). 

 

Het hieronder beschreven beleid geeft een overzicht van stappen die genomen moeten en kunnen worden bij 

ziekte of verlof van de leerkrachten.  

 

1.  Bij een ziektevervanging probeert de school allereerst in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk zal zijn.  

2.  School probeert vervolgens vervanging te regelen via SLIM personeelsbemiddeling, al is de kans op het  

 verkrijgen van een invalkracht voor een korte periode erg klein.  

3. Indien de school over eigen vervangers beschikt, zullen die voor de vervanging benaderd worden. 

4.  Indien de bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, wordt overwogen om leerkrachten 

 met andere taken in te zetten. 

 Het is aan de directie en/of de leden van het managementteam in voorkomende gevallen hier te beslissen  

welke van deze mogelijkheden ingezet wordt voor de vervanging. 

Uitgangspunt is de afweging collega’s met andere taken zo min mogelijk te belasten met ziektevervanging  
teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat andere taken blijven liggen. 

5.  Wanneer bovenstaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossingen bieden, dan zal de betreffende groep 

 thuis gelaten moeten worden, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie:  

  – alleen in het uiterste geval daartoe overgaan;  

  – de ouders via Parro op de hoogte stellen.  

  De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer de school een groep thuis laat, de directie moet 

 kunnen aangeven haar uiterste best te hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen. De 

 verloren uren hoeven niet op een later tijdstip te worden gecompenseerd.  

6.  Als dit meerdere dagen achter elkaar nodig is, zal iedere dag een andere groep leerlingen thuis moeten  

 blijven. De vrijkomende leerkracht zal de groep van de zieke leerkracht opvangen. 

 

Uiteraard zullen we indien nodig ouders tijdig informeren over ziekte en vervanging van leerkrachten en zal deze  

communicatie via Parro verlopen.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bas de Vente 




