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Informatieavond  5 september 

Schoolreis kleuters 14 september 

Schoolreis groep 3 t/m 7 26 september 

Kinderboekenweek 4 t/m 15 oktober 

Dag v/d Leraar 5 oktober 

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 

Studiedagen 27 september 

22 november 

9 maart 

3 april 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Welke batterijen mag ik inzamelen? 

✔ Uitsluitend batterijen voor huishoudelijk gebruik die lichter 
zijn dan 1 kilo zoals staafbatterijen, knoopcellen, batterijpacks. 

✔ Ook batterij-accu's voor snoerloos gereedschap, foto-en vi-
deocamera's en mobiele telefoons (zie foto). 

✔ De batterijen moeten door de opening van de inzamelton 
kunnen. 
 
Veilig inzamelen door leerlingen? Hoe doe ik dat? 
• Lege batterijen kunnen het best naar school worden meegenomen in een stevige verpakking 
(niet van metaal!). Laat ze de batterijen direct in de inzamelton doen. 
• Laat ze geen verroeste, kapotte of lekke batterijen naar school meenemen; ouders kunnen die 
inleveren bij het kca-depot van de gemeente. 
• Moderne batterijen lekken bijna nooit. Heeft een leerling toch een lekkende of verroeste batterij 
met de blote handen beetgepakt? Laat de leerling dan goed de handen wassen 
met water en zeep. 
 
Waar vind ik de inzamelton? 
Bij de ingang van de hoofd/onderbouw- en bovenbouwlocatie. Dankzij de vele 
inzamelingen hebben we een duikelrek kunnen aanschaffen! 
 
Ga zo door! 
 

INZAMELEN  BATTERIJEN  

Op dinsdag 26 september 2017 gaan de groepen 3,4, 5 en 6 op schoolreis naar de Spelerij in Die-
ren. De Spelerij is een doe-, samenwerk- en verwondertuin waar je samen met anderen de meest 
fantasievolle toestellen bedient en in beweging brengt. De groepen 3 t/m 5 krijgen een voorstelling 
in het theater te zien. De jongens en meiden van groep 6 die niet bang zijn voor stoere materialen 
en machines mogen naar de Uitvinderij. Dit is een enorme werkplaats, waar je je eigen kunstwerk 
kunt maken.    
 
De kinderen worden tussen 08.30 uur en 08.45 uur in de klas verwacht. Om 09.00 uur vertrekken 
de groepen met de bus en omstreeks 16.00 uur zullen we weer terug zijn op school.  
 
Het meebrengen en nuttigen van consumpties is in de bus NIET toegestaan. Van al het rennen, 
klauteren en uitvinden krijg je natuurlijk trek. Wij adviseren om een tienuurtje mee te geven. Bij 
ons bezoek aan de Spelerij gaan we samen lunchen met zelfgebakken broodjes en limonade. Heeft 
uw kind een speciaal dieet of allergie waarmee wij rekening dienen te houden, dan verzoeken wij u 
dat vooraf aan de leerkracht door te geven. Geeft u uw kind geen geld, mobiele telefoon of andere 
waardevolle spullen mee.  
 
Wij adviseren "oude" kleren en stevige schoenen te dragen bij het buitenspelen. Ook reservekle-
ding is niet overbodig. We hebben afgesproken dat de kinderen niet in de fontein mogen spelen. 
Zwemkleding is dus NIET nodig.  
 
Ook dit jaar hopen wij dat we op uw hulp mogen rekenen. Wij zijn nog op zoek naar 1 á 2 enthou-
siaste ouders per klas die de kinderen willen begeleiden. Een helpende hand bij de Uitvinderij en bij 
het stokbrood bakken is welkom. U kunt zich hiervoor opgeven. Dit doet u door uw naam te ver-
melden op de lijst die op de deur van de klas hangt. Helpt u ons mee om een oogje in het zeil te 
houden bij de Spelerij?  

Wij hebben het vignet Gezonde Voeding ontvangen! Dit betekent dat dit 
schooljaar het beleid betreffende gezond trakteren en gezonde tussendoor-
tjes gehandhaafd gaat worden binnen onze school. Tijdens de informatie-
avond aan het begin van het nieuwe schooljaar zult u hierover geïnformeerd 
worden. Het beleid en de inspiratielijst kunt u vinden op de website van 
school onder het kopje ‘ouders’ à ‘gezonde school’.  
Waterdag: maandag 
Fruitdagen: dinsdag en donderdag 

GEZONDE  SCHOOL   

SCHOOLREIS  GROEP  3 ,4 ,5 ,6  



SAMEN  LEREN  
‘WAT  WERD  HET  VEEL , TOEN  WE  HET  DEELDEN ’ .  

 

Bovenstaande uitspraak van Marcel Vanherpen dragen we als team van de Alfons Ariëns een warm hart toe. 

Wij geloven in de kracht van samen en van delen. 

Dit delen en samen leren kent vele vormen, voorbeelden hiervan zijn: leerlingen onderling, leerlingen met leerkrachten, leerkrachten onderling, leer-

krachten met ouders, leerkrachten met intern begeleider of directie. Naast dit samen leren binnen de organisatie staan wij open voor input van onze 

ketenpartners (orthopedagoog SKO, CJG, GGD e.a.). 

Vorig schooljaar ben ik, om mijn palet aan begeleidingsvaardigheden verder uit te breiden, gestart met de opleiding Beeldcoaching / Didactisch coachen.  

In het onderwijs vervult de leerkracht een spilfunctie: onderwijs wordt gemaakt in de dagelijkse interactie tussen de leerkracht en de kinderen en 

tussen de kinderen onderling. Bij beeldcoaching / didactisch coachen wordt gereflecteerd op wat zich afspeelt in de concrete onderwijssituatie die 

opgenomen is. Het beeld laat zien wat de leerkracht doet en wat het effect daarvan is op de leerling en natuurlijk vice versa. 

Beeldcoaching / didactisch coachen biedt de mogelijkheid dat de reflectie leidt tot meer gewaarwording in het hier en nu. Dit betekent dat de leer-

kracht nog beter leert om zich tijdens het lesgeven gewaar te zijn van het eigen denken, voelen, willen en handelen. Daarnaast van het denken, voelen, 

willen en handelen van de leerling én van kwaliteiten van zichzelf en de leerling. 

Ook komend schooljaar zal ik in meerdere klassen met mijn camera te vinden zijn. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn. 

Wanneer het specifiek om uw zoon of dochter gaat, zal uiteraard via de leerkracht uw toestemming worden gevraagd. 

Mocht u vragen hebben, schroom niet en loop even bij mij binnen. 

 

Als beeld- en didactisch coach beoog ik mijzelf, leerkrachten, leerlingen en waar nodig  

ouders en andere pedagogische partners in beweging te zetten. 

 

Hartelijke groet, 

Lotte Verpalen 

intern begeleider 

 

 




