
22 maart 2021 

29 maart 

31 maart  

1 april 

2 - 5 april 

23 april 

 

 

26 april - 7 mei 

28 en 29 mei 

Groep 7 Theorie-examen verkeer 

Groep 7 Praktijkexamen verkeer 

Paasviering 

Paasweekend 

Koningsspelen - onderbouw vrij 

om 14.15 uur, bovenbouw (en 

4/5) vrij om 15.00 uur  

Meivakantie 

NLdoet 

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!  
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Bericht vanuit de  

oudervereniging 

Afgelopen woensdag hebben we met de 

oudervereniging weer een online  

bijeenkomst gehad. Gesproken hebben 

we over de activiteiten die zijn geweest 

(welkom terug op school roos en de 

schoolfoto) en degene die nog komen 

gaan (dit blijft nog even een verrassing). 

Helaas zijn er door de aanhoudende  

maatregelen nog steeds beperkingen voor 

vele activiteiten en moet er ook genoeg 

worden geannuleerd. Toch blijven we  

proberen om binnen onze mogelijkheden, 

de kinderen iets aan te bieden. 

Interesse om daarin mee te denken? 

Graag zouden we extra versterking binnen 

de OV willen. Dit kan al per direct (eerst 

volgende vergadering staat gepland op 12 

mei) maar kan ook per volgend schooljaar. 

Contact opnemen kan altijd via: 

oudervereniging@alfonsariens.nl of spreek 

ons gerust aan! 

Groeten, 

Ayse, Lida, Sylvia, Veronique, Arianne en 

Dianne 

Belangrijke Data 

 

 

woensdag: sinaasappel 

donderdag: waspeen 

vrijdag: appel 
Maakt u zelf een inschatting of dit voor uw kind voldoende 

is en of hij/zij het lust? Geef anders wat (extra) fruit mee. 

#schoolfruit 

Terugkoppeling overleg  

ouderpanel 
Op 16 maart hadden Bas en Ellen een 

overleg met het ouderpanel. 

Het was een prettig overleg waarbij we 

onder andere gesproken hebben over de 

volgende punten: 

Terugkoppeling enquête over het  

huiswerken 

Ellen heeft  de ontvangen feedback  

uitgewerkt en teruggekoppeld aan het  

ouderpanel. 

We zijn blij met de vele complimenten, 

maar zeker ook met de aanbevelingen. Dit 

geeft ons als team de gelegenheid om  

afspraken te maken om onze manier van 

thuisonderwijs in het geval van  

quarantaine of mogelijk nieuwe lockdown 

te verbeteren. we zullen in ieder geval,  

zoals al eerder aangegeven, plenair starten 

met de groep (vanaf groep 3). Zo kan de 

dag samen worden begonnen en kunnen 

enkele instructies door de leerkracht  

gegeven worden. 

Wat als een groep in quarantaine moet? 

Ouders worden zo snel mogelijk ingelicht 

en hebben de keuze hun kind wel/niet te 

laten testen. Wanneer een leerling/

leerkracht getest is en een negatieve  

uitslag heeft gekregen, mag hij/zij weer 

naar school.  

Wanneer een deel van de klas op school is 

én een deel van de klas thuis, is het voor 

de leerkracht onmogelijk om alle  

leerlingen onderwijs te geven. 

De focus ligt dan bij de leerlingen die op 

school zijn. De leerlingen die niet op 

school zijn, zullen een weektaak en  

opdrachten krijgen om thuis mee aan het 

werk te gaan.  

Portfolio/ouder-kindgesprekken 

De ouders van het ouderpanel hebben 

verteld wat ze van het portfolio vonden en 

hoe zij de gesprekken hebben ervaren. Dit 

was overwegend positief. Aanbevelingen 

nemen we mee! 

Nieuwe rekenmethode 

Ellen heeft toegelicht welke stappen er al 

genomen zijn m.b.t. het kiezen van een 

nieuwe rekenmethode: Formeren van een 

rekenwerkgroep, vaststellen wat wij  

verstaan onder goed rekenonderwijs,  

maken van een sterkte-zwakte analyse van 

ons huidige rekenonderwijs (hierbij zijn  

zowel leerlingen als leerkrachten  

betrokken), bekijken van de  

uitgangspunten van mogelijk nieuwe  

methodes en het selecteren van twee of 

drie methodes. 

Ook heeft Ellen verteld welke stappen er 

nu nog genomen moeten worden: 

Een keuze maken uit de selecteerde  

methodes, uitproberen van de gekozen 

methode, definitieve keuze nieuwe  

methode en de voorbereiding van het  

invoeren van de nieuwe methode. 

Via deze weg willen we het ouderpanel 

nogmaals hartelijk bedanken voor hun  

bijdrage en betrokkenheid. 

15 juni staat het volgende overleg met het 

ouderpanel gepland. 

Bas en Ellen 

Webinars “gezond aan  

tafel met ...” 
Het afgelopen jaar is een gezonde leefstijl 

steeds belangrijker geworden, maar de 

uitvoering er van steeds moeilijker (blijkt 

uit onderzoeken)! Om die reden  

organiseert GA! Harderwijk in het kader 

van JOGG, gezamenlijk met zes andere 

gemeenten, webinars voor ouders/

verzorgers met experts op het gebied van 

gezondheid. De webinars zijn gratis.  

Geïnteresseerden kunnen op aangegeven 

tijdstip inschakelen op ons kanaal! Het  

kanaal is http://bit.do/webinarJOGG 

In de reeks ‘Gezond aan tafel met….’ gaan 

we met professionals in gesprek over  

thema’s met betrekking tot een gezonde 
leefstijl: slaap, bewegen, (op)voeding en 

middelengebruik. O.a. Erben Wennemars 

schuift aan! 

Tijdens de webinars kunnen er vragen  

gesteld worden aan de professionals.  

Hieronder vindt je een overzicht van de 

reeks webinars. Zet ze alvast in je agenda! 

Voor meer informatie over de webinars 

kijk je op https://www.gaharderwijk.nl/

nieuws/gezond-aan-tafel-met-jogg-rnv  

Wij hopen je in de komende weken online 

te treffen! 

Dinsdag 23 maart 20.00 uur "Gezond aan 

tafel met kleine oogjes" (Slaap) 

Dinsdag 30 maart 20.00 uur "Gezond aan 

tafel met corona kilo’s" (Bewegen) 

Dinsdag 6 april 20.00 uur "Gezond aan  

tafel met je bord leeg" (Op)voeding) 

Dinsdag 13 april 20.00 uur "Gezond aan 

tafel met een joint" (Middelengebruik) 

Met vriendelijke groet, 

Mathijs van Faasses 

Gemeente Harderwijk 

Verenigingsadviseur 

JOGG-regisseur  

Elk kind kan meedoen met 

sport en cultuur! 
Wil je kind graag voetballen, turnen, of op 

zwem- of dansles, maar heb je geen idee 

waar je het geld vandaan moet halen? Of 

heb je door de coronamaatregelen 

(tijdelijk) minder te besteden?  

Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

daarbij helpen. Het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur betaalt voor kinderen en jongeren 

de contributie of het lesgeld en eventueel 

ook de attributen die hiervoor nodig zijn, 

zoals sportkleding of dansschoenen. Zo 

zorgen zij ervoor dat elk kind kan  

optreden, scoren, uitblinken, leren winnen 

en verliezen en zelfvertrouwen krijgt. 

Je kunt de bijdrage van het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur aanvragen via een  

intermediair. Binnen onze school is dat juf 

Shirley Depenbrock (groep 1/2a). Stuur  

gerust een mail naar 

s.depenbrock@alfonsariens.nl of maak een 

afspraak. 

Meer weten?  

Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl/

ouders.  

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

