
6 september 2021 

Belangrijke Data 
15 - 22 september 

23 september 
27 september -  

1 oktober 
27-28 september 
28-29 september 

30 september 

Startgesprekken 
Sportkaravaan groep 3-4 
Week tegen pesten 
 
Schoolkamp groep 7 
Schoolkamp groep 5-6 
Schoolreisje groep 1-4 

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

Oudervereniging 
Beste ouders/verzorgers, 

Het schooljaar is weer begonnen. En ook 
wij van de oudervereniging kunnen weer 
van start gaan met leuke en gezellige  
activiteiten organiseren. 

Deze week is de brief meegegaan voor de 
'vrijwillige' ouderbijdrage van €12,50 voor 
de activiteiten. Denk aan Sinterklaas en 
Kerst, maar natuurlijk ook Pasen, korfbal en 
carnaval onder andere. 

Ook is de brief meegegaan voor de  
bijdrage schoolreisje, wanneer u de €30 
voor het schoolreisje vorig jaar nog niet 
voldaan heeft.  Want eind deze maand 
gaan alle leerlingen op schoolreis of op 
kamp! 

Wij wensen u een leuk en fijn schooljaar 
toe. Mochten wij hulp nodig hebben bij 
bepaalde activiteiten, laten wij dit weten 
via Parro. 

Met vriendelijke groet, 

De oudervereniging 
oudervereniging@alfonsariens.nl 

Kleine wasjes, grote wasjes.. 
…maar ze moeten wel gedaan worden!  
Het nieuwe schooljaar is nog maar net  
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 wij ze weer heerlijk fris 
terug kregen op maandag. 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. Enthousiaste 
wasouders mogen zich bij de  
groepsleerkracht aanmelden of bij Ellen 
Linde (bovenbouw) of Femke Marsman 
(onderbouw). Mochten er meerdere ouders 
zijn, dan krijgt u bij toerbeurt de was mee. 
Alvast bedankt! 

 

 

 

Woensdag: appel 

Donderdag: snackkomkommer 
 

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 

MR verkiezingen 
De Alfons Ariëns heeft, zoals elke school in 
Nederland, een medezeggenschapsraad 
(MR) bestaande uit personeel en ouders. 
De MR praat en beslist mee over het  
beleid van de school. In de oudergeleding 
van de MR is een vacature ontstaan door 
het vertrek van Ralf Timmers. Na onze  
oproep in mei hebben twee ouders zich als 
kandidaat aangemeld.  

Kandidaten 
Hieronder stellen de kandidaten zich aan u 
voor.  

Erika Roelofs 
Hallo, mijn naam is Erika Roelofs en ik heb 
gereageerd op de functie van MR-lid voor 
de Alfons Ariëns. Sinds 2016 ben ik  
betrokken bij de school. Ik ben de moeder 
van twee jongens op de Alfons Ariëns,  
namelijk Gijs (groep 6) en Sjoerd (groep 3) 
Lunshof. In mijn werk houd ik mij bezig met 
huisvestingsvraagstukken voor onder  
andere basisscholen. Dit heb ik in het  
verleden gedaan bij een schoolbestuur in 
Zeist en een adviesorganisatie.  

Ook heb ik zelf voor de klas gestaan als 
docent Natuurkunde. Ik ben altijd  
nieuwsgierig wat er binnen de school  
gebeurt en waar over nagedacht wordt.  
Inmiddels heb ik al diverse rollen vervuld 
zoals klassenouder en lid van het  
ouderpanel. Bij het ouderpanel ben ik  
vanaf de start betrokken (begin 2018). Ik 
ben erg enthousiast over de manier van 
het betrekken van de ouders en de positief 
kritische houding van het MT. MR-lid lijkt 
mij een mooie mogelijkheid om mij de  
komende drie jaar in te zetten voor de  
Alfons Ariëns, de kinderen en de ouders. 

Rivka van der Wal 
Hallo , mijn naam is Rivka van der Wal, 39 
jaar, getrouwd en moeder van Yenthe uit 
groep 1/2b. Ik heb vroeger zelf een  
fantastische basisschooltijd gehad en 
draag er graag mijn steentje aan bij om dit 
nu ook voor onze kinderen te realiseren. 
Vandaar dat ik me kandidaat stel om lid te 
worden van de MR.   

Even kort iets over mezelf. Ik heb de HBO 
opleiding MER Bedrijfskunde gedaan en 
heb in het verleden verschillende leuke  
banen in het bedrijfsleven gehad. Toen 
Yenthe werd geboren, kwamen mijn  
prioriteiten anders te liggen. Ik ben een 
poosje gestopt met werken om voor haar 
de eerste stabiele basis thuis te kunnen 
leggen. Nu ze naar school gaat, ben ik 
parttime gaan werken bij Stichting  
Kinderspeelzalen. Hierin heb ik veel te  
maken met ouders en heb de achtergrond, 
zorgen en wensen vanuit heel veel  
verschillende situaties leren kennen. Er is 
niet één kind hetzelfde en ook wij, ouders, 
zijn allemaal verschillend. Ik zou het echt 
een mooie, interessante uitdaging vinden 
om namens ons allemaal een stem te zijn 
binnen het MR.   

Tot slot. De missie van de Alfons Ariëns is 
interactief, uitdagend, betekenisvol  
onderwijs. Daar word ik erg blij van en zie 
ik ook terug in wat er gedaan wordt. Laat 
het een fijne, zorgeloze plek voor kinderen, 
ouders en leerkrachten zijn. Daar ga ik 
voor! Stem dus op mij. 

Verkiezingen 
Aankomende week worden er verkiezingen 
gehouden. Dit jaar kiezen we voor online 
stemmen. We maken hierbij gebruik van 
stemweb.nl.  Deze manier van stemmen is 
nieuw voor ons en ontzorgt ons bij het  
bijhouden van de stemmen en het maken 
van de uitslag. We hopen dat dit ook voor 
u een prettige, toegankelijke manier van 
stemmen is. 

Stemproces 
Ieder gezin mag 1 stem uitbrengen.  
Hiervoor krijgen a.s. maandag alle oudste 
kinderen van een gezin een brief mee naar 
huis, met daarin een unieke stemcode.  
Deze code is nodig om te stemmen. Bij de 
stemcode staat ook een QR-code. Door 
deze te scannen en de link te volgen,  
worden de keuzes van de verkiezing  
meteen zichtbaar. U maakt een keuze en 
drukt dan op stemmen om uw stem uit te 
brengen. 

Het stemmen begint op maandagochtend 
en is mogelijk tót zondag 12 september 
20.00u. Doe dit vooral, het kost niet meer 
dan één minuut van uw tijd. 

Mocht u nog vragen hebben, stuurt u mij 
dan gerust een e-mail 
(l.huisintveld@alfonsariens.nl) of een  
whatsapp bericht (06 – 25 44 53 84). 

Erika Roelofs Rivka van der Wal 

Corona maatregelen 

Beste ouders, 

De maatregelen zijn nog steeds zo dat er 
geen ouders de school binnen komen. 
Wilt u hier vanaf komende week rekening 
mee houden? 

Even zwaaien voor het raam buiten mag 
gerust, maar houdt u alstublieft rekening 
met de 1,5 meter afstand. 

Bedankt voor uw begrip. 

Informatieavond/ 

startgesprekken 

We hebben besloten om ook dit schooljaar 
de informatieavond niet door te laten 
gaan. Deze stond eigenlijk aankomende 
dinsdag gepland maar de maatregelen 
rondom Corona laten dit nog niet toe. U 
krijgt de informatie voor het nieuwe 
schooljaar digitaal toegestuurd door de 
leerkrachten. Dit kunt u komende vrijdag 
verwachten. Mocht u nog vragen hebben 
dan kunt u deze tijdens de  
startgesprekken aan de leerkrachten  
stellen. Hiervoor wordt u komende week 
uitgenodigd. We nodigen we u, samen met 
uw kind (vanaf groep 2) uit voor het  
startgesprek op school. We plannen hier 
15 minuten voor. 

Bridgelessen 

Volgende week gaan de bridgelessen voor 
leerlingen uit groep 6, 7 en 8 weer van 
start. De laatste les vond plaats in  
december, de week voordat de school de  
deuren sloot. We zijn blij dat we weer van 
start kunnen!  

Al drie jaar worden er bridgelessen  
gegeven aan leerlingen die op één of  
andere manier wat extra uitdaging kunnen 
gebruiken. 

Bridge is een denksport. Een heel  
uitdagend spel voor leerlingen die van  
uitdagingen houden, zich ergens in kunnen 
vastbijten en graag spelletjes spelen. Het is 
een soort grote puzzel: je moet goed  
nadenken, je concentreren en  
samenwerken. Het is echter geen  
eenvoudig spel om te leren, maar wel een 
heel leuke uitdaging!  

De vrijwilligers hebben er weer heel erg 
veel zin in om met de kinderen aan de slag 
te gaan. De kinderen die vorig jaar  
deelnamen, hebben aangegeven door te 
willen gaan en er start een nieuwe groep 
voor leerlingen uit groep 6.  
Op maandag krijgen de achtstegroepers 
les van Cora en op woensdag de bridgers 
uit groep 6 en 7 van  
Magdalene.  

Mocht u vragen hebben over de  
bridgelessen dan kunt u contact opnemen 
met Marieke Los (m.los@alfonsariens.nl) 

We gaan op schoolkamp! 
Aan het eind van deze maand gaan de 
groepen 5 t/m 7 op schoolkamp naar de 
Aalbertshoeve in Ermelo.  

Maandag 27 september t/m dinsdag 28 
september: groepen 7 
Dinsdag 28 september t/m woensdag 29 
september: groepen 5, 5/6 en 6 

We kunnen alvast vermelden dat de  
kinderen voor het slapen nodig hebben: 
een kussensloop, een hoeslaken en een 
slaapzak.  

We zijn druk met de voorbereidingen. 
Denk aan vervoer, eten & drinken en  
activiteiten. Volgende week meer  
informatie!   

Regel van de maand 

 

 

 

 

Als groep samen met  

elkaar, maken we een fijn schooljaar!  

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 

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

