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Ouderbetrokkenheid op de Ariënsschool 
De Ariënsschool is een positieve school met actief betrokken ouders en leerkrachten. 
Mooie voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen binnen de ouderraad(OR) en de 
medezeggenschapsraad (MR). 
Volgende week dinsdagavond van 19.00 – 20.00 zal een groep moeders onder begeleiding van 
een extern deskundige – Kathinka Bruinsma - samen verder inhoud geven aan de taken van de 
ouderraad. Hier hoort ook het gesprek bij over gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Een 
open contact met ouders en een sterke ouderbetrokkenheid vinden wij zeer belangrijk. Want 
alleen samen zorgen we ervoor dat ook uw kind een ‘kanjer in leren’ wordt! 
 
Kleuterlessen cultuur 
Evelien Pullens is theaterdocent bij het UCK. Ze speelde vroeger jeugdvoorstellingen met poppen 
en neemt nog steeds graag een pop mee naar de klas om vanuit spel te starten.  
Evelien is niet alleen theaterdocent, maar ook schrijfster. Ze heeft een aantal jeugdboeken 
uitgegeven. Haar boeken worden meestal in groep 3 of 4 gelezen. Bij de kleuters geeft ze vast 
een voorzetje met een boek van haarzelf en twee prentenboeken van anderen. Plezier in lezen en 
naar verhalen luisteren! Maar de kinderen gaan ook zelf meespelen. De dramalessen zullen de 
kinderen uitdagen om te onderzoeken in spel. Samenspel, taalvaardigheid, lichaamsbewustzijn en 
inleving zijn allemaal aspecten die op een speelse manier plek krijgen in de lessen van Evelien. 
Op dinsdag 21 november mogen de ouders van Sneeuwwitje en Roodkapje in de klas komen 
kijken hoe de theaterlessen gaan en zelf ook meedoen. Het tijdstip hoort u via de leerkracht. 
 
Ouderbijdrage  
Vorige week heeft u de brief ontvangen waarin wij u vragen om de ouderbijdrage over te maken of 
te betalen bij juf Petra. Inmiddels hebben de eerste ouders hun bijdrage al betaald. We zijn hier 
heel blij mee. U kunt contant betalen, het bedrag laten innen van de U-pas en overmaken op onze 
bankrekening. Let op wanneer u uw bijdrage wilt storten op onze ABN-bankrekening, want de 
naamgeving is veranderd: NL04 ABNA 0414 404955 ten name van de ‘Ariënsschool inzake 
ouderraad’ onder vermelding van de voor én achternaam van het kind met daarbij ook de groep. 
Wij zien uw betaling graag zo spoedig mogelijk tegemoet. 
 

 Belangrijke data  

 
 

Do 2 november  MR 

Di 7 november OR 
Vr 10 november Alle kinderen vrij i.v.m. 

studiedag 

Do 16 november Koffie-ochtend  

 


