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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 

dinsdag & donderdag  

Fruitdag! 

Donderdag 14 september is het zover: dan gaan we op schoolreisje! 
Dit jaar gaan we naar Dierenpark Amersfoort.   
 

- Alle kinderen worden om 8.30 uur in hun eigen klas verwacht. 

- Om 8.45 uur staan de bussen klaar en mogen jullie ons uitzwaaien. We vertrekken vanaf de 
Achterste Wei.   

- Wij willen u vragen om uw kind wat eten en drinken mee te geven als tussendoortje. Geeft u 
niet te veel mee? Er mag niet gesnoept worden in de bus en in het park zijn we te druk met 
kijken, ontdekken en spelen om te kunnen snoepen. Voor de lunch wordt gezorgd. Mocht uw 
kind echt geen patat lusten, geeft u dit dan even aan bij de leerkracht.  

- Wilt u er voor zorgen dat de jas en tas van uw kind voorzien zijn van naam? 

- Rond 15.15 uur zijn we weer terug op school. We lopen met z’n allen terug naar de klas en 
aansluitend kunt u uw kind op het schoolplein komen ophalen.  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd bij de leerkracht van uw kind terecht. We hopen op 
een hele gezellige dag! 
 
Alle juffen van de groepen 1 en 2 

Wie o wie heeft er thuis nog bakjes van kokos-
brood liggen? Wij zouden deze erg graag willen 
gebruiken in de klas. We 
hebben er nog 15 nodig. 
Wie kan ons helpen? Alvast 
bedankt!  

Va c at u r e  M R  

De medezeggenschapsraad (MR) is een actief meedenkend en initiatiefrijk orgaan, dat zich laat infor-
meren door de directeur. Zij vergadert meestal zes keer per jaar. De MR van de Alfons Ariëns 
bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De MR behartigt de belangen van kinderen/ouders 
en het personeel van de Alfons Ariëns. Ze praat en beslist mee over zaken die van belang zijn voor 
de kinderen en personeel. De MR houdt zich bezig met algemene schoolse zaken en beleid van de 
Alfons Ariëns en kan dit beleid ter discussie stellen bij de directie van de Alfons Ariëns. 
 
De teamleden worden vanuit het team gekozen. De oudergeleding wordt via een verkiezing aange-
steld. Iedere ouder krijgt de kans zich verkiesbaar te stellen. Degene met de meeste stemmen wordt 
lid voor een zittingsperiode van vier jaar. De MR werkt binnen de kaders van de wet op de mede-
zeggenschapsraad en heeft bij veel bestuurlijke zaken instemmings- of adviesrecht. 
 
Op dit moment vertegenwoordigen John van Meerveld en Ralf Timmers de oudergeleding van stads-
weiden. John is inmiddels vier jaar lid van de MR, zijn zittingsperiode zit er op. Echter, John is en-
thousiast lid en zou zich graag opnieuw verkiesbaar stellen. Dit is ook het moment voor andere 
ouders om zich aan te melden voor de MR.  
 
Wilt u de oudergeleding van de MR versterken? Laat het weten uiterlijk woensdag 13 september 
weten aan juf Nurcan of juf Annemarie of stuur een mail naar mr@alfonsariens.nl. Bij meerdere 
aanmeldingen zal er een verkiezing worden gehouden.  

Computers en tablets worden steeds vaker gebruikt voor huiswerk, spreekbeurten, werkstukken en 
projecten. Nu op de Alfons, maar ook straks op de middelbare school. Daarom hebben we als 
school een abonnement afgesloten waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben om gratis van de Pica 
typcursus gebruik te maken. Met de typcursus leer je razendsnel en foutloos typen. Als je foutloos 
blind kunt typen, heb je meer aandacht voor de inhoud van de tekst en houd je meer (vrije) tijd 
over. Daarnaast is het goed voor je woordenschat en spelling! 
Alvast de eerste informatie: 

• De typecursus is bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m 8 

• De typcursus duurt ongeveer 12 weken. Sneller of langzamer kan ook: je leert typen in het 
tempo dat bij jou past. 

• Het kan thuis (en in overleg met je juf/meester af en toe op school) gedaan worden. 

• Stap voor stap plak je de letters van je toetsenbord af. 

• Elke dag is er een reisdag en deze bestaat uit 5 opdrachten. Tijdens de laatste opdracht ontdek 
je of je door mag naar de volgende bestemming. 

• Heb je het gehaald? Dan wordt er een typediploma met daarop de resultaten naar je toege-
stuurd. 

Vanaf 1 oktober kun je inloggen.   
Meer informatie over wanneer en hoe je je hiervoor kunt aanmelden volgt.  
 

SCHOOLREISJE  GROEP  1 EN  2 

BAKJES  KOKOS-

BROOD  GEZOCHT !  Gratis door school aangeboden: 

LEER  BLIND  TYPEN  MET  P ICA !  
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Vraagje 

Waar is een Duitse bom gevallen in Nederland tussen  

19  en 19  

Is het land waarvan de hoofdstad Tegucigalpa is, groter of 

kleiner dan Nederland 

Wat is de hoofdstad van St. Vincent 

Als het in Nederland .  uur is, hoe laat is het dan in Chili 

Groep 8b 

Geen idee? Wij ook niet toen we de vragen lazen die Quinn en Daisy hadden be-
dacht voor de groep, maar een flink aantal kinderen uit groep 8 nu wel.  Vorige week 
hebben Daisy en Quinn 5 moeilijke vragen als eersten goed beantwoord door  goed 
speurwerk in de atlas. Volgende week zijn Saar en Tim aan de beurt. Zij waren deze 
keer de snelste met 5 goede antwoorden. 

De atlasopdracht 




