
31 januari 2022 

Belangrijke Data 
31 januari 

7 februari 

10 & 15 februari 

14 februari 

16 - 23 februari 

18 februari 

25 februari  

28 februari - 4 maart 

7 maart 

Studiedag groep 1 t/m 4 

Portfolio’s groep 8 mee  
Schoolkeuzegesprekken groep 8 

Portfolio groep 1-7 mee 

Ouder-kindgesprekken 

Project Cultuurkust groep 1-2  

Carnaval op school 

Voorjaarsvakantie  

Studiedag voor de hele school 

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

 

 
 

Woensdag: kaki 
Donderdag: appel 

Vrijdag: sinaasappel 
 

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 

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 

MR 

Voor de kerstvakantie is er een MR  

vergadering geweest. Onderstaande  

punten zijn tijdens deze vergadering  

besproken 

Ventilatie 

Er is gesproken over de manier van  

ventileren op school i.v.m. Corona. Het  

gebouw van de Alfons Ariëns is verouderd 

en staat op de lijst voor een renovatie. Tot 

die tijd ventileren we door ramen en  

deuren open te zetten. Het advies is om 

regelmatig een co2 meter in de klas te  

zetten, om zo te kunnen kijken of de  

ventilatie voldoende is.  

Instemming begroting 

De MR heeft meegekeken met de  

begroting en heeft ingestemd.  

Voorlopig vakantierooster 

Bas heeft het voorlopig vakantierooster 

voor volgend schooljaar gedeeld. De  

studiedagen staan hier nog niet op. Zodra 

die bekend zijn, zal de MR om instemming 

worden gevraagd.  

Schoolplan 

We hebben de stand van zaken van de 

speerpunten uit het schoolplan besproken. 

Dit zijn rekenen, didactisch coachen en  

begrijpend lezen.  

Communicatie 

We hebben gesproken over de  

communicatielijnen in school. Wanneer  

komen ouders bij de MR, wanneer bij de 

leerkracht of bij Bas. Tevens hebben we 

gesproken over welke informatie belangrijk 

is om met ouders te delen. 

De notulen van de MR vergaderingen zijn 

te vinden op de website 

www.alfonsariens.nl. 

Vernieuwd portfolio 
Al een aantal jaar werken we bij ons op 

school met een portfolio. In het portfolio 

verzamelen de kinderen dingen die voor 

hen belangrijk zijn en waar ze trots op zijn. 

Die dingen hebben betrekking op henzelf, 

op hetgeen ze aan het leren zijn, ze  

geleerd hebben of nog willen gaan leren.  

Het portfolio is continu in ontwikkeling. 

Door in gesprek te gaan met kinderen,  

ouders, leerkrachten en andere experts 

over ons portfolio, komen we keer op keer 

tot nieuwe inzichten. Deze inzichten  

kunnen leiden tot aanpassingen van  

bestaande formulieren of tot nieuwe  

ideeën die we uitwerken en aan het  

portfolio toevoegen.  

Na een aantal jaar hard gewerkt te hebben 

aan de inhoud van het portfolio, vonden 

we dat het nu tijd werd om meer eenheid 

te creëren en ons ook te richten op de  

lay-out.  

De afgelopen maanden heeft Simone Bolt 

(moeder van Joep, Tom, Annebelle en 

Siem) het complete portfolio in een nieuw 

jasje gestoken en met succes! Simone 

heeft een prachtige map ontworpen en  

alle formulieren opnieuw vormgegeven in 

de nieuwe huisstijl. Onze dank is groot! 

In februari krijgen alle kinderen het  

compleet vernieuwde portfolio mee naar 

huis in de nieuwe portfoliomap. Groep 8 

neemt op maandag 7 februari het portfolio 

mee naar huis en de groepen 1 t/m 7 een 

week later op maandag 14 februari.  

We wensen jullie veel kijk- en leesplezier 

en zijn heel benieuwd wat jullie ervan  

vinden! 

Team Alfons Ariens 

Herdenking Joodse  

slachtoffers WOII 
Al een aantal jaar zijn wij als school actief 

betrokken bij de herdenking van Joodse 

Harderwijkers die zijn omgekomen tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. Deze  

herdenking vindt jaarlijks plaats op 27  

januari, de Internationale Herdenkingsdag 

voor de Holocaust. Voor 27 januari is  

gekozen omdat op 27 januari  

1945 soldaten van het Sovjetleger de  

overlevenden van het  

concentratiekamp Auschwitz bevrijdden. 

Door de geldende coronamaatregelen was 

een herdenking in “De Oude Synagoge” 
ook dit jaar niet mogelijk. Het “Comité 
Herdenking 21 Joodse Harderwijkers” 
heeft een herdenkingsfilm gemaakt en  

kinderen uit groep 8a hebben hieraan 

meegewerkt.   

Via deze link is de film bekijken.  

We zijn trots op hoe Franca, Isa, Lynn,  

Amber, Siënna, Caithlynn en Robin hun 

steentje hebben bijgedragen aan deze 

herdenking.  

Elise en Marieke 

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
https://youtu.be/_aAFw8FH4gc

