
2 september 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 

Bridgelessen van start 

   Volgende week gaan de bridgelessen voor 
leerlingen uit groep 6, 7 en 8 weer van start. 
De vrijwilligers hebben er weer heel erg veel 
zin in om met de kinderen aan de slag te 
gaan.  
De meeste kinderen die vorig jaar 
deelnamen, hebben aangegeven door te 
willen gaan en er start een nieuwe groep voor 
leerlingen uit groep 6.  

    Al een aantal jaar worden er bridgelessen 
gegeven aan leerlingen die op één of andere 
manier wat extra uitdaging kunnen 
gebruiken. Bridge is een denksport. Een 
uitdagend spel voor leerlingen die van 
uitdagingen houden, zich ergens in kunnen 
vastbijten en graag spelletjes spelen. Het is 
eigenlijk een soort grote puzzel: je moet 
goed nadenken, opletten  en logisch 
redeneren. Ook samenwerken met je 
‘partner’ is een belangrijk spelelement. Het is 
geen eenvoudig spel om te leren, maar wel 
een leuke uitdaging!  

    Mocht u vragen hebben over de bridgelessen 
dan kunt u contact opnemen met Marieke 
Los (m.los@alfonsariens.nl) 

Bericht van Bas 
Beste ouders/verzorgers, 
 

De eerste twee weken van het schooljaar 
zitten er alweer op en wij kijken goed terug 
op de start van dit schooljaar. Deze week zijn 
ook weer de startgesprekken begonnen 
zodat er direct een goede afstemming is met 
de leerkrachten en u als ouders sámen met 
uw kind. 
 

In de jaarplanning staan 3 momenten om 
met elkaar in gesprek te gaan. Begin van het 
jaar de startgesprekken en in februari en juni 
de ouder/kindgesprekken n.a.v. het portfolio. 
Deze 3 momenten zijn voor alle ouders 
verplicht. Wij vragen u om zich in te schrijven 
via Parro zodra u daarvoor een uitnodiging 
ontvangt. De data voor de gesprekken zijn 
opgenomen in de jaarkalender op de 
website.  
 

Wij willen dit schooljaar proberen u meer en 
structureler mee te nemen in de 
ontwikkelingen en zaken die spelen op 
school. Zo krijgt u een nog beter beeld. 
Deze keer een stukje over het aanvragen van 
verlof. 
 

Regelmatig krijg ik een aanvraag voor verlof. 
Graag wil ik u laten weten wanneer dit wel 
en niet geoorloofd is.  
Ik mag u 1 dag vrij geven voor een bruiloft, 
begrafenis of jubileum. Tevens mag ik vrij 
geven aan ouders die door hun werk de hele 
zomervakantie niet op vakantie kunnen. 
Daar hoort dan een werkgeversverklaring bij.  
In alle andere gevallen mag ik u geen 
toestemming geven.  
Ik hoop dat u dit wilt respecteren en hier 
zoveel mogelijk rekening mee wilt houden. 
Zo kunnen wij ons onderwijs zo goed 
mogelijk continueren. Twijfelt u over een 
aanvraag, neem dan gerust even contact 
met mij op. 
Bij ongeoorloofd verzuim moeten wij dat 
ook als zodanig noteren in ParnasSys, ons 
leerlingvolgsysteem. 
 

Alles is ook na te lezen op onze website, bij 
het formulier verlofaanvraag. 
 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te 
hebben geïnformeerd en wens u namens het 
team een prettig weekend. 
 

Bas de Vente 

 

Hoofdluis: liever niet! 
Na elke vakantie komen de luizenouders alle 
kinderen  controleren op hoofdluis. Wordt er 
hoofdluis gesignaleerd, kijkt de leerkracht 
altijd even mee. Zijn het lopende luizen, 
neemt de leerkracht direct contact op met de 
ouders. Het kind moet dan worden 
opgehaald en direct worden behandeld. Het 
mag dus niet meer terug de klas in. Zouden 
we dit toelaten, lopen de luizen weer over 
naar een ander kind en komen we niet van de 
luizen af. 

Na een shampoo behandeling is het van het 
grootste belang dat u twee keer per dag de 
haren gaat kammen met een speciale 
stofkam/luizenkam. Daarnaast goed kijken of 
u neten ziet (witte, plakkerige bolletjes die 
aan het haar geplakt zitten). Deze moeten 
eruit gehaald worden met de nagels.  

Zijn er vragen, kom gerust even langs! 

Juf Paula (groep 6) 

 

 
 

Woensdag: waspeen  

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 

Gezonde school 
   Zoals u weet is de Alfons Ariëns school een 

gezonde school. Wij vinden het als school erg 
belangrijk dat kinderen gezonde voeding 
krijgen. Afgelopen jaren én ook komend jaar 
doen wij mee aan het programma EU 
schoolfruit. Vanaf september krijgen alle 
scholen die meedoen 20 weken lang 3 keer 
per week fruit. De andere maanden krijgen we 
twee keer fruit van de gemeente Harderwijk. 
Ook zij zien het belang van gezonde voeding. 
In de weekinfo kunt u elke week vinden welk 
fruit op welke dag wordt aangeboden. Mocht 
uw kind het fruit niet lekker vinden, wilt u uw 
kind op onze fruitdagen dan ander fruit 
meegeven? 

   Het is natuurlijk mooi als u ook op de andere  
dagen fruit meegeeft aan uw kind. 

   Wilt u ook letten op de lunch die u met uw   
kind meegeeft? Ook hierin stimuleren wij 
gezonde voeding. 

    Maandag is tevens onze waterdag! Dan 
drinken we allemaal water. 

    Naast het aanbieden van fruit doen wij als 
school ook aan gezonde traktaties. Mocht u 
inspiratie willen hebben voor een gezonde 
traktatie dan hebben wij op school 
verschillende kaarten in de kaartenbakken 
hangen met voorbeelden. 

    Wanneer een kind een ongezonde traktatie 
meegeeft wordt dit wel uitgedeeld, maar 
geven wij het de kinderen mee naar huis.  

Even voorstellen.. 
Dit jaar zijn er een aantal nieuwe collega’s 
gestart. Wij vinden het fijn om deze collega’s 
aan u voor te stellen. Vanaf volgende week is 
er elke week een collega die zich even 
voorstelt. Eerst de nieuwe collega’s en ook de 
collega’s die al een tijdje werkzaam zijn, 
zullen zich (opnieuw) aan u voorstellen.  

Collega’s die dit schooljaar zijn gestart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alieke Prinsen 

Groep 1/2  
Rianne Beemer 

Groep 1/2a 

Marjolein Lokhorst 

Groep 1/2b 

Caroline van ’t Veld 
-Oetgens van 
Waveren Pancras  
Groep 8a 

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:m.los@alfonsariens.nl?subject=Bridgelessen

