
7 februari 2022 

Belangrijke Data 
7 februari 

14 & 17 februari 

14 februari 

16 - 23 februari 

18 februari 

25 februari  

28 februari - 4 maart 

7 maart 

11 maart 

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 

Project Cultuurkust groep 3 

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

 

 
 

Woensdag: bleekselderij 
Donderdag: sinaasappel 

Vrijdag: peer 
 

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 

Ouderpanel 
Beste ouders/verzorgers, 

Op de Alfons Ariens werken we al zo’n vier 
jaar met een ouderpanel. Een enthousiaste 

groep ouders waar we drie keer per jaar 

mee om tafel gaan. Samen bespreken we 

allerlei ontwikkelingen binnen de school. 

Zo hebben we het gehad over de  

portfolio’s, de nieuwe rekenmethode, de 
avondvierdaagse, Corona, het schoolplan 

enz. enz. 

De afgelopen jaren zijn er ouders gestopt 

omdat hun kinderen van school gingen en 

er zijn wat ouders bijgekomen. We merken 

dat er nog ruimte is voor een aantal  

nieuwe ouders. Lijkt het u leuk mee te  

denken en wilt u participeren in het panel: 

laat het weten. U bent van harte welkom! 

Wilt u er meer over weten of u aanmelden, 

dan zie ik uw reactie graag tegemoet. 

De eerstvolgende bijeenkomst is  

dinsdagavond 8 maart van 19.30 uur tot 

21.00 uur. 

Met vriendelijke groet, 

Bas de Vente 

(b.devente@alfonsariens.nl) 

Bericht van Bas 
Beste ouders/verzorgers, 

Graag neem ik u even mee in de stand van 

zaken ten aanzien van Corona en het  

personeel.  

Corona heeft naast verspreiding onder  

kinderen nu ook een deel van het team in 

haar greep. Meerdere collega’s hebben 
Corona gekregen en zijn ziek thuis of  

ondertussen gelukkig weer gezond  aan 

het werk. In de eerste plaats wens ik ze van 

hieruit heel veel beterschap! 

Voor school en de vervanging betekent dit 

wel iets. Vervangers zijn er op dit moment 

nauwelijks. Hier en daar zetten we al  

ambulante mensen in, maar dit is niet  

dagelijks te realiseren. Dit betekent dat ik 

er soms niet aan ontkom om een klas thuis 

te laten met alle nadelige gevolgen voor u. 

Dat realiseren wij ons als team maar al te 

goed. Ik wil u dan ook bedanken voor de 

bereidwilligheid en het begrip dat ik het 

afgelopen half jaar bij u heb ervaren.  

Ik hoop, waarschijnlijk net als u, dat  

binnenkort alles weer een beetje 

“normaal” wordt. 

Verder wil ik u laten weten dat we  

binnenkort (tijdelijk) afscheid gaan nemen 

van collega’s. Juf Esther (groep 3) gaat 

met zwangerschapsverlof. Ik wens haar een 

goede zwangerschap en een fijn verlof en 

zie haar graag na de zomervakantie weer 

op school. Juf Stefany zal haar vervangen. 

Zij heeft zich ondertussen voorgesteld aan 

de ouders van groep 3. Van harte welkom 

juf Stefany, we wensen jou een fijne tijd 

toe op de Alfons Ariens. 

Vrijdag 25 februari is juf Ellen van de  

Laarschot uit groep 8b voor het laatst bij 

ons op school. Na hier 17 jaar te hebben 

gewerkt, heeft zij een nieuwe uitdaging 

gevonden als docent op het MBO in  

Zwolle. Een super stap voor haar waarbij ik 

haar veel succes en plezier wens. Het is 

wel enorm jammer voor ons! Juf Ellen 

heeft zich al die jaren enorm ingezet voor 

heel veel kinderen en heeft daarnaast in 

het MT ook veel betekend voor de school. 

Na de voorjaarsvakantie zal juf Paula  

Dingjan haar vervangen. Zij zal op de 

maandag en dinsdag gaan werken in 

groep 8. Binnenkort zal zij zich voorstellen 

aan de ouders van groep 8.  

Tot slot van dit bericht wens ik iedereen 

veel gezondheid toe in deze bijzondere 

tijd. 

Met vriendelijke groet, 

namens het team, 

Bas de Vente 

(b.devente@alfonsariens.nl) 

Dag van de directeur 
Deze week was de dag van de directeur. 

Voor ons als team reden om Bas in het 

zonnetje te zetten. Wij zijn ontzettend blij 

met hoe hij leiding geeft aan ons team,  

altijd positief en in kansen denkend, ook in 

deze tijden waarin alle zeilen bijgezet  

moeten worden! Bas, bedankt! 

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

