
3 februari 2023 

Belangrijke Data 
3 februari 
4 februari 
6 februari 

7 t/m 10 februari 
9 februari 

 
9 februari 

10 februari 
13 februari 
14 februari 

 
14 februari 
15 februari 

Studiedag 
Halve finale dammen Gelderland 
Studiedag 
Open entree 
Schoolkeuzegesprekken  
groep 8 
MR vergadering 
Warme truiendag 
Portfolio mee naar huis 
Schoolkeuzegesprekken  
groep 8 
Vergadering oudervereniging 
Leerlingenraad 

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 

 

 
Woensdag: mandarijn 

Donderdag: peer 

Vrijdag: appel 
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 
 

Bericht van Bas 
Beste ouders, 

Ondertussen zijn we alweer vier weken aan 
het werk na de kerstvakantie. De weken 
vliegen voorbij. We zijn volop bezig met 
(digitaal) toetsen, het klaarmaken van de 
portfolio’s, de registraties van KIJK en ook 
weer gewoon lesgeven.  

Graag wil ik de volgende zaken met u  
delen. 

Ziekte personeel 
Op dit moment zijn er veel zieken. Zowel 
bij ouders en kinderen, als ook bij de 
teamleden. Wanneer een collega zich ziek 
meldt, proberen we met man en macht de 
inval in de groep te regelen. Heel vaak lukt 
dat en daar zijn we blij mee. Dit vraagt wel 
regelmatig extra werk van collega’s en  
invallers. Soms lukt het ook niet en dan kan 
ik niet anders beslissen dan een groep een 
dag vrij te geven. Als school hebben we 
wel de afspraak dat een groep nooit twee 
dagen achter elkaar een dag vrij krijgt. Dat 
vraagt namelijk erg veel van u als ouders. 
Maar dat betekent ook dat we soms een 
groep vrij geven waarvan de leerkracht 
niet ziek is. Die collega werkt dan in een 
andere groep. Ik vraag uw begrip hiervoor. 
Ondertussen blijven wij er alles aan doen 
om uitval zoveel mogelijk te voorkomen. 

Ouders in de school 
Verder wil ik u vragen of u zoveel mogelijk 
rekening wilt houden met het binnen  
brengen van uw kind(eren). Bij de kleuters 
zijn de dinsdag- en vrijdagmorgen de  
ochtenden dat u van 8.20 uur tot 8.30 uur 
van harte welkom bent. De andere  
ochtenden moet u uw kind bij de deur  
afzetten. Voor de groepen 3 tot en met 8 
zijn er inloopweken. Deze weken worden 
gedeeld in deze weekinfo en in die week 
bent u alle ochtenden welkom. Op deze 
manier bent u op gezette tijden welkom 
om samen met uw kind de dag op te  
starten en een kijkje in de klas te nemen. 
De andere momenten willen we voor de 
rust geen ouders in de school 
(uitzonderingen daar gelaten). 
Ook in deze vraag ik uw begrip. 

Aankondiging onderzoek Inspectie van het 
onderwijs 
Op 16 februari 2023 komt de Inspectie van 
het Onderwijs naar onze school voor een 
thema-onderzoek. Met dit onderzoek  
halen zij informatie op over de algehele 
kwaliteit van het onderwijs. Dit onderzoek 
gaat over de kwaliteit van extra  
ondersteuning. De inspecteur spreekt deze 
dag met medewerkers en drie leerlingen 
en haalt informatie op door een vragenlijst 
aan enkele ouders voor te leggen. De  
inspectie gaat conform de geldende  
AVG-regelgeving zorgvuldig om met  
persoonsgegevens, deze zullen niet  
herleidbaar zijn tot personen. De inspectie 
geeft in dit onderzoek geen oordeel over 
de school.  

Ik vertrouw erop u zo weer voldoende te 
hebben geïnformeerd en wens u namens 
het team een heel prettig weekend en  
gezondheid toe. 

Met vriendelijke groet, 
Bas de Vente 

Even voorstellen..  
Naam: Charlotte Bijl  
Groep: 3b 
 
Hoe lang  
werkzaam?  
Ik werk al ruim 12 
jaar met veel  
plezier op de Alfons 
Ariëns. Na de Pabo ben ik begonnen als 
invaller en een jaar later kreeg ik mijn  
eigen groep. Ik heb in verschillende  
groepen lesgegeven, vooral in de  
middenbouw en bovenbouw.  
 
Mijn hobby’s:  
Lezen, spelletjes spelen, een spannende 
serie kijken, koffie drinken met vriendinnen 
of op pad gaan met mijn gezin.  
 
Waarvoor kan je ’s nachts wakker gemaakt 
worden? 
Als ik al niet wakker ben (vanwege mijn 
dochter), dan word ik graag wakker om op 
vakantie te gaan naar een zonnig land!  

Oproep  
Er is een leeswijzer gemaakt voor het  
portfolio. Het idee is ontstaan (met dank 
aan ouders die hebben meegedacht) om 
deze leeswijzer niet op papier te delen, 
maar kinderen te filmen die uitleg geven 
over het portfolio. Om er een kwalitatief 
goed filmpje van te maken, zoeken we een 
ouder die over goede opnameapparatuur 
beschikt en het leuk vindt om te helpen bij 
het maken van opnames. Ook zoeken we 
een ouder die de opnames kan bewerken. 
Dit filmpje willen we in het voorjaar  
opnemen en delen als het tweede portfolio 
mee naar huis gaat in juni.  

Heeft u interesse of wilt u meer informatie 
dan kunt u contact opnemen met Marieke 
Los (m.los@alfonsariens.nl). 

Ouder(-kind)gesprekken 
Van 15 tot en met 22 februari worden er 
ouder(-kind)gesprekken gevoerd. In groep 
5 t/m 7 worden zowel het kind als één of 
beiden ouders bij het gesprek  
verwacht. De kinderen uit groep 1 t/m 4  
hoeven niet mee te komen naar het  
gesprek. 

Dinsdag 7 februari om 8.00 uur kan er  
worden ingeschreven door ouders met 
grotere gezinnen (2 of meer kinderen bij 
ons op school). Woensdag 8 februari om 
8.00 uur kan er worden ingeschreven door 
alle andere ouders (1 kind bij ons op 
school).  

Neemt u het portfolio van uw kind mee  
tijdens het gesprek? 

Carnaval 
Op de Alfons Ariëns is het een goede  
gewoonte om de week voordat het grote 
carnavalsfeest losbarst een zottenweek te 
houden. In de aanloop naar vrijdag mogen 
de kinderen elke dag een klein beetje  
verkleed naar school.  

Maandag 13 februari: Regenboog dag. 
Leef je uit!  
Dinsdag 14 februari: Hartjesdag. Doe iets 
rood/roze aan, hartjes op je wangen, in je 
haar, verzin het maar. 
Woensdag 15 februari: Hup Holland Hup 
dag.  
Donderdag 16 februari: Hippe- hoofden- 
dag. Doe iets leuks met je haar of zet een 
gekke muts op!  
Vrijdag 17 februari: Verkleed! De kinderen 
krijgen deze dag iets lekkers. 

Graag de kinderen wel voorzien van  
10-uurtje en lunch. Deze dag houden wij 
de normale schooltijden aan.  

Gezocht: Bingoprijsjes!  
Heeft u thuis nog leuke prijsjes, cadeautjes 
waar u niets mee doet, dan kunnen wij  
deze goed gebruiken voor de  
Carnavalsbingo! U mag het bij de  
leerkracht van uw zoon/dochter inleveren. 

Alvast super bedankt! ALAAF! 

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

