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Thema ‘Sprookjes’ 25  september t/m 

13 oktober 

Kinderboekenweek 4 t/m 15 oktober 

Staken! 5 oktober 

Dag v/d Leraar 5 oktober 

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 

10 minutengesprekken 26 en 31 oktober 

Nationaal Schoolontbijt 7 november 

Sint Maarten 11 november 

Overige studiedagen 22 november 

9 maart 

3 april 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

dinsdag & donderdag  

Fruitdag! 

Vergeet u niet de vrijwillige bijdrage voor het 
schoolreisje over te maken: 
  

€ 30 per kind 
IBAN: NL69 INGB 0001 8506 05 
T.n.v. Oudervereniging Alfons Ariëns 
  
O.v.v. Naam kind + klas 

REMINDER !  

Mijn naam is Sonja Geeratz, ik ben getrouwd, woon in Harder-
wijk en ik ben de moeder van Stig (inmiddels op de middelbare 
school) en Tove (groep 8). Dit schooljaar ga ik op woensdag 
lesgeven aan de verrijkingsklas.  
Ik heb op latere leeftijd de Pabo gedaan en werk sinds 2012 bij 
verschillende stichtingen als invalkracht. Ik ben afgestudeerd in 
Filosofie en Science en Technology Studies en heb ruim 15 jaar in 
de ICT gewerkt. ICT en techniek vind ik nog steeds heel leuk en 
leerzaam en daarom verzorg ik sinds 4 jaar -als vrijwilliger- tech-
nieklessen voor basisschoolkinderen bij het Leer- en Ontdek-
Centrum Techniek in Zeewolde. Het leuke aan deze lessen is dat 
de kinderen zelf op onderzoek moeten gaan en zelf oplossingen 
moeten vinden. Het stimuleren van deze onderzoekende, filosofi-
sche en ontdekkende houding past volgens mij heel goed bij 
kinderen in de leeftijd van de basisschool. Die doen immers de 
hele dag niets anders dan nieuwe dingen ontdekken en onder-
zoeken! Ik heb heel veel zin in het komende jaar om samen met 
de kinderen er een mooie ontdekkingsreis van te maken! 

EVEN  VOORSTELLEN…  

Maandagochtend 25 september, 9.00 uur, de 
eerste groepjes lopen enthousiast door de 
school op zoek naar sprookjesfiguren. An-
dere groepjes rennen om zo snel mogelijk 
hun eigen juf of meester verkleed te zien. 
Oudere kinderen helpen de jongsten. Samen 
wordt de rebus opgelost en worden de 
antwoorden ingevuld op de sprookjeskaart. 
Om 10 uur is de rust wedergekeerd en gaan 
we over tot de orde van de dag. Om 10.30 
uur mag het andere deel van de kinderen op 
zoek naar: Roodkapje, Assepoester, oma, de 
wolf en de heks en wanen we ons even in 
sprookjesland. Wat een heerlijke start van 
ons schoolbrede thema. De komende we-
ken zullen de jongste kinderen nog veel 
samenwerken met de oudere kinderen en 
zal het sprookjes thema langzaam over gaan 
in nog meer griezelige avonturen tijdens de 
Kinderboekenweek. 

Maandag 2 oktober liggen de gevonden voorwerpen in de middenruimte uitgestald. Wil ieder-

een kijken of hier iets van hem of haar bij is? Woensdagmiddag na schooltijd gaan de overgebleven 

spullen weg.  

5 oktober 

VOSSENJACHT 

GEVONDEN  VOORWERPEN  



Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek! 
Het moment om het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen te stimuleren. Voor school zijn er weer een heel aantal nieuwe titels aangeschaft: 

Dit jaar is het thema ‘gruwelijk eng’ en worden er ook griezelverhalen geschreven! We helpen de kinderen op weg door een beginnetje voor vijf griezelver-
halen te maken. De kinderen schrijven dit af en kunnen een boek winnen. Kinderen mogen vanaf groep 4 mee doen aan deze wedstrijd. Een begin van een 
griezelverhaal kan worden opgehaald bij de leerkracht. 

Komt jouw verhaal in de weekinfo en win jij een griezelboek?  
 
Dit jaar zijn er ook weer van allerlei spannende dingen te beleven bij de boekhandels van Nederland.  
Bij Riemer & Walinga, Boekverkoopers in Ermelo kunnen de kinderen weer meedoen met de jaarlijkse Kinderboekenweekspeurtocht en ze kunnen de ma-
kers van Superjuffie - Janneke Schotveld & Annet Schaap ontmoeten! Zij sluiten de Nationale Kinderboekenweektour af bij De Boekverkoopers. 
 
Daarnaast organiseert Riemer & Walinga dit jaar een Kinderboekenweek Kassabonnen Spaaractie waarmee u kunt sparen voor nieuwe boeken voor 
op school. Doet u ook mee? 
 
Wat u kunt doen 
1. Koop van 4 t/m 14 oktober één of meerdere kinderboeken bij Riemer & Walinga. 
2. Lever de kassabon vóór 1 november 2017 in op school.  
 
Wat wij doen  
1. De bonnen goed verzamelen en inleveren bij Riemer & Walinga. 
2. Nieuwe boeken kopen voor de kinderen ter waarde van 20% van het totaal aan tijdens de Kinderboekenweek aan kinderboeken besteedde bedrag. 
 
Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 
En sowieso is een bezoek aan de boekhandel tijdens de Kinderboekenweek altijd een feest en een leuke manier om het leesplezier bij uw kinderen te stimu-
leren! Bij Riemer & Walinga geven ze graag tips om kinderen juist dat te laten ervaren, omdat leesplezier één van de belangrijkste voorwaarden voor lees-
vaardigheid is. Op de website van Riemer & Walinga: www.deboekverkoopers.nl vindt u alle informatie rondom hun Kinderboekenweekplannen.  

http://www.deboekverkoopers.nl


Het            Drop project  

 

Dinsdag  september, de groepen  t/m  zijn vertrokken en dat betekende dat het hele 
schoolgebouw een dagje voor de groepen  was. En daar hebben we flink gebruik van ge-
maakt. Het plein hadden we voor ons alleen, dus stiekem de pauze verlengd en  
s middags verstoppertje gespeeld in de hele school met als afsluiting het Egg Drop Pro-

ject  . 

Het Egg Drop Project, wat is dat? 

De opdracht: Bedenk een constructie met de materialen die we hebben klaargelegd wol, 
rietjes, satéprikkers, ballonnen, plastic bekertjes, tape, wc-papier, …) waarmee een ei een 
val vanaf het dak van het schuurtje overleeft.  

De kinderen kregen per groepje  eieren en driekwartier de tijd. Om drie uur hadden alle 
achtstegroepers zich verzameld om het schuurtje voor de    

Er zijn zeer creatieve oplos-
singen bedacht, maar veel 
constructies beschermden 
het ei onvoldoende. Drie  
eieren van de  hebben de 
val overleefd.  

Groepen 8 



Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert Stichting 
ZorgDat in samenwerking met BSO Natuurlijk! van 
‘Eigen Wijzer’ en scoutingvereniging ‘Ragay Redoz’ voor 
de 5e keer de Survivaldag. Net zoals voorgaande jaren is 
het weer in de herfstvakantie. 
Tijdens de Survivaldag gaan de kinderen lekker sporten 
en spelen in de natuur en zullen zij verschillende, uitda-
gende activiteiten gaan doen zoals pijl & boog schieten, 
hutten bouwen, hindernisbaan enz. 
 
Voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar zal de Survivaldag zijn 
van 09.00-12.30 uur bij Ragay Redoz. De kinderen van 8 
t/m 12 jaar beginnen ’s middags om 13.00 uur ook bij 
Ragay Redoz. Voor hen duurt het programma tot 16.30 
uur. 
 
Tijdens de Survivaldag 2017 is er ruimte voor 200 kin-
deren. 100 kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 7 jaar 
en 100 in de leeftijdscategorie van 8 t/m 12 jaar. 
 
Wanneer uw kind extra begeleiding nodig heeft, wilt u 
dit dan aangeven bij de inschrijving? Graag ook aangeven 
op welke manier uw kind extra begeleiding nodig heeft, 
op deze manier kunnen wij er rekening mee houden.  
 
Opgeven kan vanaf woensdag 27 september a.s. via de 
website van ZorgDat. 
Om uw kind(eren) aan te melden kunt u klikken op het 
aanmeldingsformulier. U ontvangt, nadat u alles heeft 
ingevuld en verstuurd, een e-mail ter bevestiging dat u 
aanvraag is ontvangen. LET OP: het kan zijn dat de e-
mail ontvangen wordt als SPAM en dus in de onge-
wenste mail terecht komt. 
Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben verwerkt, 
ontvangt u nogmaals een bevestiging dat uw kind is 
aangemeld voor de Survivaldag 2017. 
Het inschrijfgeld voor de Survivaldag 2017 bedraagt €3,- 
p.p. Dit dient betaald te worden via de aanmelding op de 
website. 

SURVIVALDAG  2017 


