
23 mei 2022 

Belangrijke Data 
26 - 29 mei 

30 mei - 3 juni 

 

6 juni 

10 & 13 juni 

13 - 15 juni 

13 - 16 juni 

20 juni  

22 - 29 juni 

27 - 30 juni 

 

1 juli  

Hemelvaartsweekend 

Open entree met ouders  

groep 3 t/m 8 

Tweede Pinksterdag  

Studiedag groep 1 t/m 4 

Schoolkamp groep 8 

Avondvierdaagse  

Portfolio’s mee  
Ouder-kindgesprekken  

Open entree met ouders  

groep 3 t/m 8 

Studiedag groep 1 t/m 8 

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

 

 
 

Het is nog even een verrassing wat voor 
fruit we krijgen op woensdag en  

donderdag!  
 

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 

Open entree met ouders 
In de week van 30 mei t/m 3 juni en de 

week van 27 t/m 30 juni zijn de ouders en 

verzorgers van de kinderen van groep 3 tot 

en met 8 weer van harte welkom om in de 

ochtend met hun kind mee naar binnen te 

gaan en samen de dag op te starten.  

Voor groep 1/2 zijn de dagen voor open 

entree met ouders de dinsdag en vrijdag. 

Dit is ook zo tijdens de volledige weken 

van groep 3 t/m 8.  

Avondvierdaagse  
Harderwijk 2022 

Van 13 t/m 16 juni is de avondvierdaagse in 

Harderwijk! 

We zijn blij! Meer dan 140 kinderen  

hebben zich opgegeven om mee te lopen 

met de avondvierdaagse! Bij sommige  

klassen doen zelfs bijna alle kinderen mee. 

Ook stromen de aanmeldingen binnen van 

ouders die willen meelopen, heel fijn!  

In de komende weekinfo’s geven we tips 
zodat iedereen goed voorbereid kan  

meewandelen. We gaan het hebben over 

drinken, eten, zingen en de intocht. We 

houden de weersberichten in de gaten en 

we delen alle andere belangrijke  

informatie.  

Deze week: Wat eten we tijdens de  

avondvierdaagse?  

Alfons Ariens is een gezonde school.  

Daarom hier een gezonde tip! Tijdens het 

lopen is het gezellig om iets te eten.  

Kinderen vinden het ook leuk om zelf een 

hapje uit hun tas te halen. Je kan hierbij 

denken aan een trommeltje met  

komkommer, wortel en tomaatjes of  

verschillende soorten fruit. Voor de  

kinderen met iets meer trek zijn  

crackertjes, een kaasje of een bakje met 

nootjes een idee.   

Tip van de week: Geef een banaan mee! 

Die zit vol vitamines en geeft onmiddellijk 

energie. 

We hebben er al zin in!  

Groetjes van het avondvierdaagsecomité  

Oudertevredenheids-

onderzoek 
Geachte ouders en/of verzorgers,  

Het waarborgen en verbeteren van de 

kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg 

belangrijk. Om te bepalen waar de  

kwaliteit verbeterd kan worden is uw  

mening voor ons van belang. Om u in de 

gelegenheid te stellen ons te informeren 

over hetgeen u belangrijk, waardevol en 

plezierig vindt aan onze school, én op  

welke punten verbetering plaats zou  

moeten vinden, willen we u vragen deel te 

nemen aan een  

oudertevredenheidsonderzoek. Het  

onderzoek bestaat uit een online  

vragenlijst met gesloten vragen.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door  

onderzoeksbureau Scholen met Succes. 

Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden 

professioneel en volstrekt anoniem  

verwerkt worden. Het invullen van de  

vragenlijst neemt hooguit vijftien minuten 

in beslag. U ontvangt begin deze week een 

e-mail met een link naar de vragenlijst. De 

vragenlijst kan ingevuld worden tot vrijdag 

17 juni 2022. 

De uitkomst van het onderzoek zullen we 

uiteraard met u delen en zal ook  

besproken worden met het bestuur en de 

medezeggenschapsraad. 

Om een representatief beeld te krijgen is 

het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders 

meedoen. Wij hopen op een hoge respons 

en willen u alvast hartelijk bedanken voor 

uw deelname.  

Met vriendelijke groet, 

Bas de Vente 

Vacature MR  

Helaas neemt Lianne Huis in ‘t Veld  
afscheid als lid van de MR. Daardoor komt 

er een plek vrij binnen de oudergeleding 

van de MR. Via dit bericht doen wij een 

oproep aan alle ouders die interesse  

hebben in een rol binnen de MR. De  

oudergeleding wordt door de ouders  

gekozen. Als zich meerdere ouders  

kandidaat stellen zal er een verkiezing  

gehouden worden.  

De MR  

De MR bestaat uit twee ouders en twee 

leerkrachten van de Alfons Ariëns en denkt 

en praat mee met de directie van de 

school over zaken die van belang zijn voor 

de kinderen, de ouders en de leerkrachten. 

Je verbreedt je kennis en inzicht over het 

(onderwijs)beleid van de school. Door het 

geven van advies of instemming ben je  

betrokken bij de besluitvorming.  

De taken van de MR  

De MR werkt binnen de kaders van de wet 

op medezeggenschap en heeft bij veel  

bestuurlijke zaken instemmings- of  

adviesrecht. De MR houdt zich bezig met 

algemene schoolse zaken en beleid van de 

Alfons Ariëns en kan dit beleid ter  

discussie stellen bij de directie. Circa zes 

keer per jaar zijn er vergaderingen. In  

uitzonderlijke gevallen vindt er extra  

afstemming plaats.  

Als kandidaat…  
… ben je enthousiast.  
… ben je betrokken bij de school van je 
kinderen.  

… kun je positief kritisch meedenken in 
‘schoolse zaken’.  
… kun je goed samenwerken.  
… ben je bereid om voor een periode van 
drie jaar zitting te nemen in de MR.  

Interesse of meer informatie?  

Wil jij je inzetten voor de school? Lukt het 

je niet altijd om onder schooltijd bij te  

kunnen dragen, maar wil je wel betrokken 

zijn bij de school? Dan zijn we op zoek 

naar jou! Wil jij je kandidaat stellen? Maak 

dat dan vóór vrijdag 3 juni bekend door 

een mail te sturen naar 

s.depenbrock@alfonsariens.nl. Als je meer 

informatie wilt kun je een mail sturen naar 

dit mailadres. Eén van de MR leden neemt 

dan contact met je op.  

Medezeggenschapsraad Alfons Ariëns 

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

