
7 maart 2022 

Belangrijke Data 
7 maart 

11 maart 
18 & 25 maart 

14 - 18 april 
19 april 
22 april 

Studiedag voor de hele school 
Project Cultuurkust groep 3 
Project Cultuurkust groep 4  
Paasweekend 
Deze week: eindtoets groep 8 
Koningsspelen 

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

 

 
 

Woensdag: sinaasappel 
Donderdag: appel 

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 

Berichtje van Bas 

Beste ouders/verzorgers, 

Wat een mooie week om de eerste  
periode van 2022 af te sluiten. Wat hebben 
we genoten van het vieren van carnaval!  

Deze week hebben we afscheid genomen 
van juf Esther, zij gaat met  
zwangerschapsverlof. Ook was er het  
afscheid van juf Ellen van de Laarschot,  
zoals genoemd gaat zij vanaf 1 maart  
werken in het MBO in Zwolle. 

Ten aanzien van corona en het vervolg wil 
ik het volgende met u delen: Het kabinet 
heeft het besluit genomen dat vanaf 25  
februari de meeste coronamaatregelen  
komen te vervallen. Tijdens de studiedag 
van maandag 7 maart stemmen wij  
allereerst intern af wat dit betekent voor 
iedereen. Hierin zullen we onder andere 
kijken naar de mogelijkheden om u als  
ouders weer af en toe de school in te laten 
komen om uw kind te brengen. 

De basisregels blijven op onze school nog 
steeds belangrijk: 
• De kinderen wassen regelmatig 
hun handen; 
• Het blijft verstandig om elkaar 
de ruimte te geven en dan is 1,5 
meter de veilige afstand; 
• Neem twee keer per week uit  
voorzorg een zelftest af. Bij klachten en/of 
een positieve (zelf)test, blijf thuis; 
• De duur van quarantaine en isolatie blijft 
minimaal 5 dagen. 

Tot slot: maandag 7 maart starten wij met 
een studiedag rondom de opbrengsten/
toetsen. Wat zien we daarin en wat gaat 
dat van ons vragen het komende half jaar. 
Dinsdag 8 maart zijn uw kinderen dan weer 
van harte welkom! 

Voor nu wens ik u een fijne week toe. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens het team, 

Bas de Vente 

NL DOET 
Beste ouders/verzorgers, 

Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart zijn er 
weer de landelijke vrijwilligersdagen van 
NL DOET. Ook wij doen hier jaarlijks aan 
mee. Voor dit jaar is het de bedoeling dat 
we in de school wat muren gaan sauzen en 
de huisstijl hierop schilderen. De leuke, 
vrolijke figuurtjes die u ook tegenkomt in 
de schoolgids, de weekinfo en het nieuwe 
portfolio. 

Zaterdag 12 maart kunnen we zeker nog 
wat schilderhulp gebruiken. Het gaat dan 
vooral om het “inkleuren” van de vooraf 
geschetste figuren. Wilt u ons helpen? U 
bent van harte welkom. We starten om 
9.00 uur, eindigen om 12.00 uur en zorgen 
voor koffie/thee met wat lekkers. 

Mocht zaterdag niet goed uitkomen maar 
vrijdag 11 maart onder schooltijd  
bijvoorbeeld wel? Ook dan kunnen we uw 
hulp goed gebruiken. Wilt u iets  
betekenen, mailt u mij dan even op  
mailadres b.devente@alfonsariens.nl 

Alvast bedankt namens de NL DOET  
commissie. 

Carnaval! 
 

MR 
Op 10 februari is er een MR vergadering 
geweest. Onderstaande punten zijn tijdens 
deze vergadering besproken: 

1. Wisselingen in personeel. De nieuwe 
collega’s zijn door Bas in de MR  
voorgesteld.  

2. NPO plan. Er is gesproken over de inzet 
van het NPO geld op de Alfons en binnen 
SKO.  

3. Corona. De regels zijn versoepeld. Er 
zijn nog regelmatig kinderen thuis met  
Corona. Ook leerkrachten raken besmet. 
De vervanging lukt soms wel en soms niet. 
We zijn afhankelijk van eigen personeel wat 
extra komt werken of personeel wat  
andere taken neerlegt om een groep over 
te nemen. Er worden Co2meters besteld 
i.v.m. ventilatie.  

4. Het veiligheidsplan en het scholingsplan 
zijn gelezen en besproken op de  
vergadering.  

5. Schoolplan. We hebben de stand van  
zaken van de speerpunten uit het  
schoolplan besproken. Dit zijn rekenen,  
didactisch coachen en begrijpend lezen. 
Rekentoetsen worden in deze periode  
geanalyseerd. Schoolbreed bekijken we 
deze toetsen op de studiedag van 7 maart. 
Er worden voor didactisch coachen weer 
opnames gemaakt in de klassen. Er is een 
leerkracht die de opleiding tot  
taalcoördinator gaat doen.  

De notulen van de MR vergaderingen zijn 
te vinden op de website 
www.alfonsariens.nl. 

Even voorstellen 
En wederom hebben we een nieuwe GA! 
collega aan ons team mogen toevoegen, 
maar kennis met Martin! 

"Ik ben Martin Zwolsman en ik ben vanaf 1 
maart werkzaam bij Ga Harderwijk. Ik ben 
37 jaar en vader van 4 jongens van 0-9 jaar. 

Ik houd ontzettend van sport en bewegen 
en doe dit het liefst met zo veel mogelijk 
mensen. Zelf doe ik aan volleybal en is de 
lijst met sporten die ik beoefend heb te 
lang om op te noemen.  

Naast sporten word ik ook heel blij van  
lekker uit eten gaan, een potje kaarten of 
er op uit gaan met mijn vriendin en  
kinderen." 

Kom je Martin tegen, zwaai dan even of 
maak een praatje, vinden we leuk! 

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

