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Startgesprekken 

Week tegen het pesten  

Kinderpostzegelactie  

Studiedag - De kinderen zijn vrij 

Start kinderenboekenweek  

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

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 

Even voorstellen.. 
 

Hallo, ik ben Lianne Huis in ‘t Veld, moeder 

van Ilse van der Velde uit groep 3. 

Ik heb een juridische achtergrond op het 

gebied van werk en inkomen, maar ben op 

dit moment (bewust) thuisblijfmoeder. Ik 

woon samen met Kees Van der Velde en 

naast Ilse hebben we nog een zoon van 8 

op de Leonardoschool. 

Ik ben toegetreden tot de MR, omdat ik 

het heel belangrijk vind om betrokken te 

zijn bij het beleid dat gevoerd wordt op 

school. Ik vind het de verantwoordelijkheid 

van de directeur, leerkrachten en ouders 

samen om ervoor te zorgen dat de  

organisatie op school goed geregeld is  

zodat de kinderen een prettige tijd op 

school hebben. Daar wil ik graag mijn 

steentje aan bijdragen door deel te nemen 

aan de MR. Ik ben voorstander van  

openheid, transparantie en goede  

communicatie. Ik hoor het graag als er  

onderwerpen leven onder ouders waar de 

MR zich mee bezig zou moeten houden.  

Informatieavond en  

startgesprekken 
Ook deze periode willen we het aantal 

volwassenen in de school nog beperken. 

Om die reden hebben we er als team voor 

gekozen de informatieavond aan het  

begin van het schooljaar niet door te laten 

gaan. De informatie die we tijdens deze 

avond normaal gesproken met ouders  

delen, krijgt u komende week via Parro,  

e-mail of op papier van de leerkracht van 

uw kind. Mocht u naar aanleiding van de 

informatie vragen hebben, dan kunt u  

deze stellen tijdens het startgesprek. 

In de week van 14 t/m 18 september  

vinden de startgesprekken plaats. Deze 

kunnen wel doorgaan, omdat bij deze  

gesprekken niet alle ouders tegelijkertijd 

in de school zijn. We willen u wel vragen 

om alleen te komen. Per kind kan er dus 

één ouder mee naar het gesprek. Vanaf 

groep 2 is het de bedoeling dat de  

kinderen mee komen. Afgelopen week 

hebben de kinderen in de envelop het  

formulier Startgesprek ontvangen. Wilt dit 

formulier samen met uw kind invullen en 

meenemen naar het gesprek? Dit  

formulier voegen we toe aan het portfolio. 

Wilt u dit formulier netjes houden/niet 

dubbelvouwen?  

Aanstaande dinsdag ontvangt u via Parro 

een uitnodiging voor dit gesprek en kunt 

u zich intekenen.  

Berichtje van de  
gymmeesters! 

Beste ouders en verzorgers, 

De eerste gymlessen zijn weer gegeven en 

wat was het leuk om alle kinderen weer te 

zien bewegen. We zijn weer in de gymzaal 

en dat geeft ons wat meer structuur en rust 

voor onze lessen. Bovendien is de gymzaal 

voorzien van nieuwe verlichting,  

geluidsabsorberende wanden en  

vernieuwde materialen! 

Afgelopen week hebben de  

vakleerkrachten van GA! Harderwijk  

gemerkt dat van een groot aantal kinderen 

de gymschoenen en gymkleding te klein 

zijn geworden. Zouden jullie dit willen  

navragen bij je kind en zo nodig  

vervangen? 

Ook wil ik van deze gelegenheid gebruik 

maken om wat afspraken te delen met  

jullie over de gymlessen: 

1. Mocht je kind niet actief mee kunnen 

doen met de gymles, laat ons dit dan  

weten via een briefje, Parro-bericht of via 

de leerkracht. Zo weten wij hoe serieus de 

blessure is en kunnen wij beter inschatten 

of je kind misschien bepaalde onderdelen 

wél kan meedoen. 

Voorbeeld: Met een been in het gips kan 

het kind wél helpen bij een regelactiviteit. 

Zoals het bijhouden van de wisseltijd of 

puntentelling. 

2. De kinderen hebben schone  

gymschoenen aan, die niet buiten  

gedragen worden. Kinderen hebben zo  

bescherming voor de voeten. 

Voorbeeld: Een hockeybal of voetbal kan 

best hard aankomen. Schoenen  

beschermen de voeten en tenen. 

3. We willen graag dat kinderen schone en 

nette gymkleding dragen. Het T-shirt moet 

lang genoeg zijn zodat de navel niet  

zichtbaar is.  

Voorbeeld: Kinderen moeten zich  

gemakkelijk en vrij kunnen bewegen én de 

vakleerkracht moeten kinderen netjes  

kunnen vangen bij trampolinespringen. 

4. Kinderen met lang haar moeten dat vast 

dragen (staart, vlecht of haarbandje). 

Voorbeeld: Haren voor je ogen met een 

spel als trefbal kan voor ongelukkige  

momenten zorgen.  

5. De kinderen moeten vrij zijn van  

sierraden (ringen, kettingen, horloges,  

grotere oorbellen, armbanden). 

Voorbeeld: bij een klim- of stoeiactiviteit 

kunnen kinderen blijven haken. En zo  

zichzelf of een ander kind bezeren. 

 

Wij hebben er weer ontzettend veel zin in! 

Als er nog iets onduidelijk is of je wilt wat 

kwijt, dan kun je een berichtje sturen via 

Parro of e-mail. 

Groeten van Jesse, Frank en Casper! 

Jesse Aartsen | vakleerkracht 

 jesse@gaharderwijk.nl 

Frank van der Burg | vakleerkracht 

frank@gaharderwijk.nl 

Casper van Dam | coördinator Brede 

School en vakleerkracht  

caspervandam@zorgdat.nl  

Kleine wasjes, grote wasjes.. 
…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 week 

meegegeven aan een aantal ouders. Zij 

wasten alles, waarna het weer heerlijk fris 

mee naar school genomen werd.  

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. 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. 

Picatypen 

Ook dit jaar is er weer een  

schoolabonnement afgesloten bij  

Picatypen voor de groepen 6 t/m 8.  Een 

online typecursus met superveel leuke,  

interessante en spectaculaire weetjes! 

De kinderen maken een wereldreis en  

ontdekken de leukste weetjes over landen, 

mensen en dieren, de natuur en nog veel 

meer!   

In twaalf weken leren ze razendsnel en 

foutloos blind typen met tien vingers. Een 

onmisbare vaardigheid in dit digitale  

tijdperk. Er wordt ook op school steeds 

meer gebruik gemaakt van een computer 

of tablet voor het maken van lessen,  

huiswerk en werkstukken. Met een  

typediploma vormt typen geen  

belemmering meer. Kinderen met een  

goede typevaardigheid maken hun (huis)

werk sneller en kunnen zich beter  

concentreren op de inhoud. Blind typen  

levert tijdwinst op en is een goede  

voorbereiding op het voortgezet  

Onderwijs.   

Er zijn verschillende varianten waarbij de 

gestelde doelen voor snelheid en  

nauwkeurigheid afgestemd zijn op leeftijd, 

ontwikkeling en leesniveau.  

De komende week ontvangen de kinderen 

(nieuwe) inloggegevens van de  

groepsleerkracht en kunnen ze van start. 

Kinderen die afgelopen jaar begonnen zijn, 

maar de cursus nog niet hadden afgerond, 

kunnen verder gaan waar ze gebleven zijn.  

Heel veel succes allemaal! 

Parkeren 

Beste ouders/verzorgers, 

Elke ochtend is het een komen en gaan 

van kinderen die die dag naar school  

worden gebracht. Veel kinderen komen op 

de fiets, maar ook veel kinderen worden 

met de auto gebracht. Bij de Alfons Ariens 

is een grote parkeerplaats (zowel bij 

school als bij de Jumbo) waar u uw auto 

kunt parkeren. Het blijkt dat er namelijk 

ook ouders zijn die in de wijk kort  

parkeren wat voor gevaarlijke situaties 

zorgt. Hierover ben ik meermaals  

geïnformeerd. Ik wil u dan ook vragen om 

gebruik te maken van de parkeerplaatsen 

en het zo voor iedereen veilig te houden.  

Vriendelijk bedankt voor de genomen 

moeite, ook namens de wijkbewoners, 

 

Bas de Vente 

https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
https://alfonsariens.nl/schoolkalender/
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https://www.instagram.com/kbsalfonsariens/?hl=nl

