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Adviesgesprekken    

groep 8 
19 en 21 november 

Sinterklaas 5 december  

Kerst op school  19 december 

Vrijdag voor de  

kerstvakantie - kinderen 

zijn om 12 uur vrij 

20 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 

S INTERKLAAS   

Sinterklaas is weer bijna in het land! 

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten. 

Schoen meenemen: 

De groepen 1 t/m 8 mogen op dinsdag 26 november hun schoen zetten op school. Vanaf 

maandag  25 november mag de schoen meegenomen worden.  

Tentoonstelling surprises: 

De bovenbouw (groep 5 t/m 8) heeft lootjes getrokken in de klas. Op woensdag 4 december 

nemen zij hun surprise mee naar school. Deze worden tentoongesteld en u bent die dag van 

harte welkom vanaf 12.15u in de hal van de bovenbouw om deze kunstwerken te bekijken.  

Sinterklaas op school: 

Donderdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. De kinderen van 

de groepen 1 t/m 8 hoeven alleen hun eigen lunchpakketje (incl. drinken) mee te nemen. Het 

tussendoortje krijgen ze van de oudervereniging.  

De intocht zal op het plein van de onderbouw zijn. De kinderen van de onderbouw vertrekken 

stipt om 8.30 uur uit hun eigen klas met de leerkracht naar het plein. Ouders die willen kijken 

bij de intocht kunnen buiten het plein, achter het hek, plaatsnemen.  

Wilt u ervoor zorgen dat uw auto alleen in de 

parkeervakken geparkeerd staat en niet buiten de 

vakken? Dit i.v.m. de aankomst van Sinterklaas. 

Ook de fietsen niet op het pad, anders kan hij er 

niet langs!  

Wij kijken uit naar een gezellige dag!  

Groeten van de Sinterklaascommissie  

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  

ONTRUIMINGSOEFENING   

Afgelopen donderdag 14 november hebben de 

groepen 1 t/m 8 een ontruimingsoefening  

gehouden.  

Het is voor zowel de kinderen als de leerkrachten 

belangrijk om deze oefening geregeld te houden, 

zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen bij brand 

en/of calamiteiten. 

We hebben de school binnen enkele minuten rustig 

ontruimd en zullen de oefening onverwacht  

herhalen. 

Woensdag: wortel 

Donderdag: peer 

Vrijdag: ananas 

Vrijdag 20 december: 

Kinderen zijn om 12 uur vrij! 



AFSLUITING  PROJECT : HARDERWIJK  IN  DE  15DE  EEUW  

In de verrijkingsklas zijn de kinderen van groep 7/8 de  

afgelopen weken hard bezig geweest om op schaal een stukje 

15de eeuws Harderwijk na te maken. Om een zo goed  

mogelijk beeld te hebben hoe het er in de 15de eeuw aan toe 

ging, hebben we verhalen gelezen, filmpjes gekeken en een 

stadswandeling gedaan met een gids van het Rondeel. Ter 

afsluiting van het project is zij naar school gekomen om samen 

met de opa van Yvo Stellingwerf (ook een stadsgids) naar de 

taferelen op schaal te komen kijken. Het was een geslaagde 

ochtend na een leuk project. 

OUDERPANEL   

Beste ouders, 

Op 5 november is het ouderpanel van de Alfons Ariens voor de eerste keer dit  

schooljaar en voor de 6e keer in totaal bij elkaar gekomen. Het ouderpanel is een groep 

met ouders uit de verschillende groepen. Samen hebben we het over zaken die de 

school aangaan. Het is geen OV en ook geen MR. Het is een klankbord om zaken af te 

stemmen. Wat gaat er goed, welke vragen leven er, hoe kijken jullie aan tegen…. 

We hebben deze avond gesproken over: 

 De schoolfotograaf. Deze beviel met leuke foto’s. De vraag is of er ook andere 

pakketten kunnen worden samengesteld? 

 We kijken naar een nieuwe huisstijl voor de school. Positieve reacties op het 

voorstel. Het is aansprekend, krachtig, passend bij een school in beweging! 

 Het schoolplein. Dit oogt bij de bovenbouw rommelig. Bij de onderbouw liggen 

ook stenen omhoog. Het is zaak om ook de kinderen van school hierbij te 

betrekken. Komend schooljaar is er namelijk budget om iets leuks met de 

pleinen te gaan doen. We betrekken ouders, leerkrachten én kinderen hierbij! 

 Hallen van de school: ook hier is volgend jaar budget voor. We willen mooie 

werkhoeken creëren, maar ook een plaats waar rustig gelezen kan worden. De 

input nemen we mee. 

 Evaluatie continurooster. Hierop alleen maar positieve reacties. Fijn dat het nu 

zo is. Geeft rust en duidelijkheid. Voor de jongste kleuters kan het wel wat 

pittig zijn. 

Het was goed om zo met elkaar om tafel te zitten. De volgende avond is op 3 maart 

2020. We merken dat een aantal ouders stoppen en nieuwe ouders ruimte willen geven 

om ook te participeren. Lijkt het u ook leuk om mee te denken en praten, laat het ons 

weten. 

Vriendelijke groet, 

Ellen van de Laarschot en Bas de Vente 

PROKINO  

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Voor de vakantie hebben we met u gedeeld dat er door  

Prokino tijdelijke huisvesting geplaatst gaat worden bij de 

Alfons Ariens en dat het het streven was om dit rond de  

herfstvakantie af te ronden. 

Zoals u heeft gemerkt is deze planning helaas niet gelukt. Om 

u mee te nemen in hoe het er nu voor staat, delen wij graag 

de volgende informatie: 

 

De aanvraag voor de vergunning  om te plaatsen is vrijwel 

rond en heeft helaas meer voeten in de aarde gehad dan aan 

de voorkant is geschetst. 

Het traject had meer facetten van het nieuw bouwen van een 

locatie voor kinderopvang dan van het plaatsen van tijdelijke 

huisvesting op het bestaande plein. 

Hoe vervelend ook, daar hadden we het mee te doen. De 

verwachting is dat de vergunning komende week afgegeven zal 

worden. 

 

Tevens is er bekeken of tijdelijke huisvesting zo kan worden 

geplaatst dat het schoolproces er zo min mogelijk last van 

heeft. 

Uiteindelijk moet ook de brandweer nog beoordelen of alles 

voldoet aan de brandveilige situatie en als die akkoord is, 

wordt ook die vergunning afgegeven. 

 

Om een lang verhaal kort te maken: helaas zorgt de vertraging 

ervoor dat alles in de tijd meer opschuift dan was gehoopt.  

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over de 

huidige stand van zaken. 

 

Wij hebben er gezamenlijk het vertrouwen in dat we u binnen 

heel korte tijd kunnen laten weten wanneer alles definitief van 

start gaat. 

 

Met vriendelijke groet, 

Carin Rommers                 Valentijn 

Moniek Zonneveld             Het Baken 

Elvin Willemsen                Leonardo 

Petra Veefkind                  Fontanus 

Bas de Vente                     Alfons Ariëns 

Asja Godthelp                   Prokino 

REGEL  VAN  DE  MAAND   


