
4 januari 2021 

Belangrijke Data 
4-15 januari 

22 januari 

25 januari  

25 januari 

1 februari 

2 februari   

10-17 februari 

12 februari 

Onderwijs op afstand  

Vrije dag groep 1/2  

Vrije dag groep 1/2 

Portfolio’s groep 8 mee 

Portfolio’s groep 1-7 mee 

Open dag 

Ouder-kindgesprekken 

Carnaval op school  

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 

 

Wij wensen alle kinderen en 

ouders een heel gelukkig, 

gezond en fijn 2021 toe! 
 

 

 

Helaas even geen schoolfruit.. 
 

 

Medezeggenschapsraad 

Op 14 december is er een MR vergadering 

geweest. Onderstaande punten zijn tijdens 

deze vergadering besproken: 

Schoolplan 

In het schoolplan staan drie speerpunten, 

namelijk didactisch coachen, rekenen en 

begrijpend lezen. De directie heeft ons  

bijgepraat over deze punten.  

Corona 

Maandag nadat het nieuws naar buiten 

kwam dat ook het basisonderwijs de  

deuren moest sluiten is het MT bij elkaar 

geweest en zijn de eerste berichten naar 

ouders en het team verstuurd. Vanuit SKO 

is er aangeven dat we de rest van deze 

week moesten gebruiken voor het  

voorbereiden van het online onderwijs en 

het regelen van de noodopvang.   

Begroting 

Doordat binnen SKO projectgelden voor 

structurele doelen zijn gebruikt en nu  

worden afgeroomd bij de scholen en een 

dalend leerlingenaantal en hogere  

salarissen voor leerkrachten is er een  

negatieve begroting. De consequentie 

hiervan is dat we hoogstwaarschijnlijk in 

schooljaar ‘22-’23 met 13 groepen moeten 
gaan werken i.p.v. 14. De begroting is  

kritisch doorgelopen met de  

oudergeleding van de MR en SKO is  

akkoord. Ook wij als MR stemmen in met 

de begroting. 

Tevens zijn het jaarverslag en het  

huishoudelijk regelement vastgesteld.  

Deze documenten zijn te vinden op de 

website www.alfonsariens.nl. Ook de  

notulen van de MR vergaderingen zijn hier 

te vinden.  

Spelletjestijd! 
De kerstvakantie is bijna voorbij, maar dat 

betekent niet dat er geen tijd meer is voor 

leuke en leerzame (gezelschaps)spelletjes!  

Juf Marieke (rekencoördinator heeft een 

heleboel leuke spelletjes voor jullie op een 

rijtje gezet. Klik hier om deze te bekijken. 

In de tabel is te zien voor welke leeftijd de 

spelletjes geschikt zijn en aan welke  

reken-wiskunde domeinen spelenderwijs 

wordt gewerkt. Neem maar eens een  

kijkje. 

Veel speelplezier! 

 

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
http://www.alfonsariens.nl
https://alfonsariens.nl/wp-content/uploads/2021/01/notulen-mr-14-december-2020.pdf
https://alfonsariens.nl/wp-content/uploads/2021/01/spelsuggesties-kerst-2020.pdf

