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Informatieavond  5 september 

Schoolreis kleuters 14 september 

Thema ‘Sprookjes’ 25  september t/m 

13 oktober 

Schoolreis groep 3 t/m 7 26 september 

Studiedag 27 september 

Kinderboekenweek 4 t/m 15 oktober 

Dag v/d Leraar 5 oktober 

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 

Overige studiedagen 22 november 

9 maart 

3 april 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Beste ouders, 
 
In de eerste weken van het schooljaar gaan de lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde over 
het onderwerp ‘cirkel’. We gaan het hebben over kringen, rondjes, schijven en bollen in alle mogelij-
ke vormen. Van kringspelletjes en de klok tot het heilige aureool of het indiaanse medicijnwiel. Al 
die cirkels hebben steevast iets te maken met eenheid, heelheid en oneindigheid. 
 
In de lessen verkennen de kinderen wat de vorm van een cirkel doet en kan betekenen. Zo zijn er 
lessen over de ronde tafel van koning Arthur en over een sprookje waarin je een beschermende 
cirkel kunt trekken met een toverkrijtje. Voor kinderen van alle leeftijden zijn er bewegingslessen, 
waarin ze kringspelletjes of kringdansen doen. Al die cirkels hebben te maken met bij elkaar horen, 
geborgen en gelijk zijn. 
 
De cirkelvorm wordt in veel levensbeschouwelijke tradities heel 
bewust gebruikt als symbool. In de lessen verkennen de kinderen 
deze symbolische betekenissen. Uit de christelijke traditie werken ze 
bijvoorbeeld met het verhaal over Jozua, die de stad Jericho inneemt 
door samen met het volk er zeven keer omheen te lopen. Ook 
bekijken ze aureolen, die op iconen als gouden cirkels rond de hoof-
den van heiligen te zien zijn. Ook uit andere tradities zijn er verha-
len, beelden en rituelen, zoals het kleuren van mandala’s, het medi-
cijnwiel van Indianen en de tocht om de Kaäba, die moslims in Mek-
ka afleggen tijdens de bedevaart. 
 
Het is een mooi onderwerp, zo aan het begin van het schooljaar. 
We hopen dat alle kinderen zich snel thuis voelen in de nieuwe 
groepen en met elkaar een kring vormen waarin iedereen een plek 
heeft. Met deze lessen geven we daar een extra dimensie aan, die 
goed past bij de identiteit van onze school. 

Rondje 
 

Je weet niet waar je begint 
je weet niet waar je ophoudt 

altijd kom je uit op hetzelfde punt 
 

Je kop bijt in je staart 
al weet je niet waar 

 
Was je maar een lijntje, denk je vaak 

een rechte of schuine streep 
met een duidelijk begin en eind 

 
Maar doe niet zo moeilijk rondje 
je bent volmaakt in evenwicht 

je houdt jezelf stevig vast 
 

overal ben je even rond 
 

Jos van Hest 

OUDERBRIEF  HEMEL  & A ARDE  

Op dinsdag 5 september is de jaarlijkse informatie-

avond. Op locatie Stadsweiden wordt deze in twee 

rondes gehouden: 

 
Ronde 1: 19.00—20.00 uur (groepen 1/2/5/6) 
Ronde 2: 20.15—21.15 (groepen 3/4/7/8) 
 

 

 
 

Van 25 september t/m 13 oktober gaan alle groepen aan de slag met het thema Sprookjes.  
Als start van het project wordt er op maandagochtend 25 september tussen 8.45 uur en 11.45 uur 
een vossenjacht gehouden. Deze vossenjacht wordt in twee rondes gespeeld. De kinderen gaan in 
groepjes op zoek naar Sneeuwwitje, Roodkapje,  de Kleine Zeemeermin , etc. 
 
Voor de vossenjacht zijn wij op zoek naar begeleiders en naar ‘vossen’. Welke vaders, moeders, 
opa’s of oma’s vinden het leuk om een groepje kinderen te begeleiden of om als sprookjesfiguur in 
de wijk rondom school te staan? 
 
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.   

We maken er een gezellige ochtend van!  

‘ER  WAS  EENS…’  

dinsdag & donderdag  

Fruitdag! 



Beste ouder en/of verzorger,      
 
Na een welverdiende vakantie, gaan onze kinderen weer naar school. Een nieuw en spannend schooljaar is aangebroken. Onze kinderen zijn al een paar 
dagen naar school geweest en hebben ongetwijfeld al vele verhalen verteld over hoe het was in de nieuwe groep bij de juf of meester. 
 
Een hele leuke (misschien wel de leukste voor de kinderen) activiteit, staat binnenkort weer op de planning. In september gaan alle kinderen, behalve groep 
8, op schoolreis. Groep 8 gaat in april.  
 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt dit jaar in tweeën gesplitst. In augustus de bijdrage voor het schoolreisje (€ 30,00) en in november de bijdrage voor alle 

overige activiteiten (€ 12,50). De activiteiten worden niet gefinancierd door de overheid, omdat deze niet vallen onder het primair leerproces, maar moeten 
wij als ouders zelf bekostigen. 
 

De bijdrage voor het schoolreisje is € 30 per kind. Omdat de eerste schoolreisjes al half september zijn en omdat deze activiteiten altijd van te voren be-
taald moeten worden, wil ik u vriendelijk vragen uw bijdrage voor 10 september te voldoen zodat de schoolreisjes door kunnen gaan.  
 

 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 
Oudervereniging, Alfons Ariëns      

Het s hoolreisje edraagt € 30,00 per ki d extra is zeer elko . 

IBAN ode NL  INGB   , t. . . OV Alfo s Arië s te Harder ijk 

Graag oor- e  achter aa  a  u  ki d ere  + groep i  de o s hrij i g er elde . 

OUDERBIJDRAGE  


