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Studiedagen 
Afgelopen maandag en dinsdag stonden twee studiedagen gepland. 
Maandag zijn leerkrachten met elkaar aan het werk gegaan rondom een aantal voor ons 
belangrijke thema’s: ‘het borgen en versterken van ons taal- en rekenonderwijs’, 
ouderbetrokkenheid en het versterken van onze ontwikkeling als professioneel team.  
Dinsdag hebben de leerkrachten tijd gehad om  te werken aan de rapporten, om hun plannen en 
administratie op orde te brengen, te overleggen met elkaar en om de lessen voor de komende 
periode voor te bereiden. 
 

          
 
We kijken terug op een inspirerende dag waar we met vertrouwen mooie stappen hebben gezet 
om met elkaar verder te bouwen in het belang van de kinderen met aandacht voor elkaar.  
Dit willen we graag met jullie als ouders delen op een wijze die past bij ons als team op 
donderdag 15 maart om 16.00. 
 
Rapportgesprekken 
Volgende week staan op dinsdagmiddag 20 en donderdagavond 22 februari de 
rapportgesprekken gepland. 
 
Opnieuw tekenen van ouderverklaringen 
In verband met vernieuwde wettelijke regelgeving zijn alle basisscholen verplicht om 
ondertekende ouderverklaringen in de taal van het land waar ouders hun opleiding gevolgd 
hebben op te nemen in hun administratie. Dit betekent dat een groot aantal verklaringen opnieuw 
ingevuld moet worden. Voor ons als school belangrijk dat dit klopt, omdat dit bepalend is voor 
hoeveel geld wij van het Ministerie krijgen. 
Tijdens de rapportgesprekken zal er een medewerker van het KSU-kantoor aanwezig zijn en u 
vragen uw ouderverklaring nogmaals te ondertekenen. Alvast dank voor uw medewerking! 
 
Koffie-ochtend donderdag 8 maart 
Donderdag 8 maart zal tijdens de koffieochtend het onderwerp ‘voeding’ centraal 
staan. Halima el Ghamarti, Beweeg- en vitaliteitsmakelaar jeugd & gezin, zal u hier 
informatie over geven.  
Daarbij zal zeker ook ruimte zijn voor het stellen van uw vragen.  
Verder zullen een aantal kinderen van de muziekclub uit groep 3 en 4 een optreden 
laten zien en zal juf Merel vertellen over cultuur en muziek op de Ariënsschool. 
U bent van harte welkom! We starten om ±8.45. 



 

 

 

 
Informatiebijeenkomst ouderbijdrage vrijdag 9 maart 

Inmiddels heeft 40 % van de ouders de ouderbijdrage betaald voor schooljaar 2017-2018. Hier 
zijn wij heel blij mee! Na de vakantie krijgen de kinderen waarvan de ouders nog geen 
ouderbijdrage hebben betaald een brief mee. Ook de nieuwe leerlingen krijgen een brief. We 
hopen dat ouders, ondanks het feit dat het een vrijwillige ouderbijdrage is, dit willen betalen zodat 
we daarvan leuke activiteiten voor de kinderen kunnen blijven organiseren. 
Tijdens een extra informatiemoment op vrijdag 9 maart om 8.45 zal in het ouderlokaal toegelicht 
worden op welke wijze de school de ouderbijdrage inzet en waarom de school deze bijdrage 
nodig heeft. 
 

 Belangrijke data  
 

 

Di 20 en do 22 februari Rapportgesprekken 

Ma 26 feb. t/m vr 2 maart Krokusvakantie 

Do 8 maart Koffieochtend - voeding 

Vr 9 maart om 8.45 Informatiebijeenkomst 
ouderbijdrage 

Do 15 maart om 16.00 Bijeenkomst voor alle ouders 

 


