
26 augustus 2022 

Belangrijke Data 
31 aug. t/m 7  

Sept. 
13 september 

14 september 

16 september 

20 september 

22 september 

26 - 30 september 

27 september 

28 september 

30 september  

Startgesprekken 

 

Schoolreis groep 6/7 en 7 

Studiedag 

Schoolreis groep 1 t/m 4 

Cultuurkust groepen 8 

Schoolreis groep 5a, 5b en 6a 

Week tegen het pesten 

Cultuurkust groep 6/7 en 7a 

Start kinderpostzegelactie 

SKO 25 jaar-leerlingen 12.00 uur 
vrij 

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

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 

 

Even voorstellen... 
Graag stelt nieuw MR lid, Arlette Langerak, 
hieronder aan u voor. 

 

Afgelopen april was het zover!  Onze zoon 
Ben ging voor het eerst naar de Alfons 
Ariëns. Een hele nieuwe, spannende, maar 
vooral ook een leuke tijd is aangebroken. En 
voor ons als ouders ook. Als we Ben vroegen 
'hoe was het op school?' hoorden we 
steevast 'weetnie'. 

Maar gelukkig hebben we de weekinfo’s, de 
foto’s, enthousiaste leerkrachten en veel 
leuke activiteiten waar je als ouder aan mee 
kan doen. 

Mede hierdoor ben ik erg blij dat ik vanaf dit 
jaar onderdeel mag gaan uitmaken van de 
MR. Ik hoop vanuit mijn perspectief als 
‘nieuwkomende’ ouder een frisse blik te 
kunnen bieden op zaken die misschien voor 
de meeste ouders inmiddels als een gegeven 
worden ervaren. En mee te praten over 
belangrijke thema’s die niet alleen de school 
maar ook de ouders belangrijk vinden. 

 

 

Schoolwas: hulp gevraagd! 
Voor komend schooljaar zouden wij weer 
heel graag de hulp inroepen van wasouders 
voor het draaien van de schoolwassen. Hoe 
meer aanmeldingen, hoe meer er afgewisseld 
kan worden! Wilt u ons helpen? Graag een 
bericht naar e.linde@alfonsariens.nl voor 
zowel onderbouw als bovenbouw. Wilt u in 
het bericht vermelden voor welke bouw u wilt 
wassen?  

Als u afgelopen schooljaar heeft gewassen en 
dit wilt blijven doen, zou u dan ook een 
bericht willen sturen?  

Alvast bedankt! 

 

 

 

Deze week is er nog geen 

schoolfruit.  
 

 

#schoolfruit 

De gouden weken 
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt 
zeker voor de groepsvorming aan het begin 
van het schooljaar, deze weken zijn zeer 
bepalend voor de groepssfeer in de rest van 
het schooljaar. Het proces van 
groepsvorming begint na een vakantie 
namelijk weer helemaal opnieuw: de 
kinderen verkennen elkaar, de juf/meester en 
de (nieuwe) regels. Daarom is dit een 
belangrijke tijd om een goed pedagogisch 
klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de 
rest van het jaar plezier van.  
 

De eerste zes weken van het nieuwe 
schooljaar staan dan ook in het teken van De 
Gouden Weken. We gebruiken deze weken 
om elkaar goed te leren kennen en een 
gezellige groepssfeer neer te zetten. Dit 
doen we aan de hand van lessen uit de 
Kanjertraining, energizers en leuke 
samenwerkingsopdrachten. Neem eens een 
kijkje op de site www.kanjertraining.nl daar 
leest u precies wat de kanjertraining inhoudt. 
 

Wist u dat? 

 Je een groep eerst moet vasthouden 
voor je ze kunt loslaten! 

 Kennismaken éen á twee weken kost, 
elk jaar opnieuw! 

 Pas na zes á negen weken een groep in 
rustiger vaarwater komt! 

 Het 66 dagen kost voordat nieuwe 
gedrag is geautomatiseerd! 

 Een veilige klas het plezier op school 
verhoogt en dat dit aantoonbaar tot 
hogere resultaten leidt! 

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
mailto:e.linde@alfonsariens.nl
http://www.kanjertraining.nl

