
15 juni 2020 

Belangrijke Data 
19 juni 

29 juni 

1 - 7 juli 

6 juli 

 

7 juli 

9 juli 

14 juli  

14 juli  

15 juli 

16 juli  

17 juli 

Studiedag - kinderen zijn vrij 

Portfolio mee 

Ouder-kindgesprekken 

Studiemiddag - kinderen zijn om 

12 uur vrij 

Musicalavond groep 8a 

Musicalavond groep 8b 

Musicalavond groep 8b 

Doorschuifmiddag 

Musicalavond groep 8a 

Laatste schooldag groep 8 

Laatste schooldag groep 1-7 

Bekijk de volledige kalender op onze website: 
www.alfonsariens.nl 

 

 

 
 

Deze week krijgen we peer en 
snoeptomaatjes! 

Heeft u onze facebook- en instagrampagina al bekeken? 

Hierop vindt u berichten over leuke activiteiten die bij 

ons op school hebben plaatsgevonden en nog veel meer!  

KBS Alfons Ariëns • Kamillemeen 1 • 3844 HZ Harderwijk 

Uitgeleende laptops 
Een aantal leerlingen heeft de afgelopen 

periode gebruik kunnen maken van een 

Acer schoollaptop met adapter. 

Omdat de scholen weer volledig starten 

willen we graag alle laptops terug, zodat 

ze weer kunnen worden ingezet in de  

verschillende groepen. Wilt u ervoor  

zorgen dat de laptop en adapter voor 12 

juni worden teruggebracht naar school?  

U kunt de laptop met adapter aan de 

groepsleerkracht afgeven, het   

serienummer van de laptop en de naam 

van het kind zal worden gecontroleerd,  

zodat we deze van de uitleenlijst kunnen 

afvinken. 

We hopen dat uw kind er veel plezier van 

heeft gehad. 

Vacature MR 
De afgelopen jaren heeft John van  

Meerveld namens de ouders zitting  

genomen in de oudergeleding van de  

Medezeggenschapsraad (MR). Zijn termijn 

zit er echter op. Dit betekent dat er een  

vacature is voor een ouder.  

De MR behartigt de belangen van  

leerlingen/ouders en het personeel van de 

Alfons Ariëns. Ze houdt zich bezig met de 

bestuurlijke zaken binnen de school zoals 

algemene schoolse zaken en het (financiële) 

beleid van de Alfons Ariëns en kan dit  

beleid ter discussie stellen bij de directie 

van de Alfons Ariëns. 

De MR werkt binnen de kaders van de Wet 

op de medezeggenschapsraad en heeft bij 

veel bestuurlijke zaken instemmings- of  

adviesrecht. De MR is derhalve een actief 

meedenkend en initiatiefrijk orgaan. Zij  

vergadert meestal vijf keer per jaar. De MR 

van de Alfons Ariëns bestaat uit twee  

ouders en twee personeelsleden. 

De personeelsgeleding van de MR wordt 

vanuit het personeel van de Alfons Ariens 

gekozen. De oudergeleding wordt via een 

verkiezing aangesteld. Iedere ouder krijgt 

de kans zich verkiesbaar te stellen. Degene 

met de meeste stemmen wordt lid voor 

een zittingsperiode van vier jaar.  

Wilt u zich verkiesbaar stellen voor de MR? 

Laat het, uiterlijk 19 juni, weten door een 

mail te sturen naar 

a.vervoorn@alfonsariens.nl  

Mochten er meer ouders interesse hebben, 

dan zullen verkiezingen plaatsvinden.   

Bericht van Bas 
Beste ouders/verzorgers, 

Wat was het fijn om deze week weer op 

school te zijn met alle kinderen! Het is  

genieten op deze manier, fijn dat we zo 

met de volle groepen richting het eind van 

het schooljaar kunnen werken. Er staat nog 

genoeg op de agenda, dus de kinderen 

zullen zich niet vervelen. 

Graag wil ik de volgende zaken met u  

delen: 

Het is de bedoeling dat er géén ouders in 

de school zijn, ook niet even na schooltijd. 

School is telefonisch bereikbaar, maar ook 

via mail en Parro. Wilt u hier rekening mee 

houden? Alleen als er een fysieke afspraak 

met u is gemaakt kunt u de school  

betreden. 

Ondertussen zijn we ook bezig met de  

formatie voor volgend schooljaar. We zijn 

hier al een eind mee, maar hebben nog 

even tijd nodig. Zoals het er nu uitziet  

zullen wij de brief met de formatie op 

maandag 29 juni via Parro aan u sturen. 

Nog heel even geduld dus, het is  

onderweg. 

Verder hebben we en nieuwe regel van de 

maand: 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot wens ik u namens het team een 

heel fijn en zonnig weekend toe. 

Met vriendelijke groet, 

Bas de Vente 

Teams  
Afgelopen weken hebben we als school  

gebruik gemaakt van Teams. Dit was een 

mooi middel om op afstand contact te  

houden met de kinderen. Omdat we nu  

allemaal weer naar school gaan, zullen we 

geen gebruik meer maken van deze app. 

De kinderen hebben voor de  

thuiswerk-weken allemaal een account  

gekregen. Omdat we in de toekomst  

wellicht nog gebruik willen maken van 

Teams, zal het account van de kinderen  

actief blijven. Wilt u er als ouders zorg voor 

dragen dat uw zoon/dochter geen gebruik 

meer maakt van de chatfunctie in Teams? 

U kunt ons bereiken via Parro en/of mail.   

Water challenge  
Vanaf maandag 15 juni 00.00 uur tot en 

met zondag 21 juni 23.59 uur gaan de 

groepen 8 en groep 7a mee doen met de 

water challenge! Tijdens deze challenge is 

het de bedoeling dat de kinderen een 

week lang proberen alleen maar water te 

drinken. Zij krijgen een afvink lijst, tattoo 

en een armbandje als bewijs van  

deelname. Aan deze challenge doen meer 

dan 5000 deelnemers mee uit 8  

gemeentes in Noord-Veluwe. We wensen 

de groepen veel succes!  

School t-shirts 
Heeft u thuis nog school t-shirt, wilt u deze 

dan inleveren bij de leerkracht van uw zoon 

of dochter? Alvast bedankt!  

Week van de lentekriebels 
Afgelopen twee weken hebben de  

groepen 7 en 8 aandacht gewerkt rond de 

week van lentekriebels. De thema’s relaties 
en seksualiteit stonden centraal tijdens  

deze lessen. Er is veel gesproken met de 

kinderen over allerlei onderwerpen, we 

hebben digitale software bekeken, er zijn 

boeken gelezen en de kinderen hebben 

verschillende werkbladen gemaakt.  

In de kleutergroepen wordt er op dit  

moment gewerkt over het thema ‘het  
menselijk lichaam’. Hier worden ook  

diverse onderwerpen uit de week van de  

lentekriebels behandeld. Een voorbeeld is 

het krijgen van een broertje of zusje en de 

verzorging hiervan. 

https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
https://www.facebook.com/KBS-Alfons-Ari%C3%ABns-519436258504758/
https://www.instagram.com/kbsalfonsariens/?hl=nl

