
B ELANGRIJKE  DATA  

M AANDAG  30  OKTOBER 2017  J AARGANG  16 ,  NUMMER  11 

Bezoek Morgen College  

(locatie Sypel) groep 8 

30 oktober 

Informatieavond groep 8 30 oktober 

10 minutengesprekken 26 en 31 oktober 

Voorlichting Bureau Halt 

groep 8 

2 november 

Schooldamtoernooi 4 november 

Nationaal Schoolontbijt 7 november 

Sint Maarten 11 november 

Studiedag 22 november 

Adviesgesprekken groep 8 23 en 28 november 

Bezoek Chr. College Groe-

venbeek Ermelo groep 8 

24 november 

Streetwise 27 november 

Bezoek Chr. College Nas-

sau Veluwe groep 8 

28 november 

Bezoek RSG Slingerbos 

groep 8 

1 december 

Overige studiedagen 9 maart 

3 april 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

       dinsdag & donderdag  

 Fruitdag! 

Maandag 30 oktober zal Dhr. Tanis van Chr. College Groevenbeek tijdens de informatieavond voor 
de ouders van de groepen acht informatie geven over het voortgezet onderwijs. De inloop is om 
19.15 uur, aanvang 19.30 uur.  

INFORMATIEAVOND  GROEP 8  

De komende vier weken werken we in 
groep 3 en 4 in een techniekcircuit. Op 
dinsdag- of donderdagmiddag worden de 
klassen gemixt en gaan we in elke klas aan 
de slag met het bouwen van knikkerbanen, 
het aansluiten van lampjes, het bouwen van 
iglo’s met suikerklontjes, drijven en zinken, 
het maken van aluminium naamplaatjes 
maar ook het bouwen wat je fantasie je 
ingeeft met crazy forts. Ook leren we pro-
grammeren zonder computer met robot 
taal. De eerste middag was al een succes! 

TECHNIEKCIR-

CUIT  GROEP  3  
EN  4 

Op dinsdag 7 november doen wij als school mee aan het nationaal schoolontbijt. Op 
deze wijze willen wij extra aandacht schenken aan een gezond ontbijt. Het ontbijt-
pakket bestaat uitsluitend uit gezonde producten, die in nauw overleg met het Voe-
dingscentrum zijn gekozen.  
Wij willen u vragen om uw kind op maandag 6 november een tasje met een bord, 
bestek en beker mee naar school te geven. Graag alles voorzien van naam, zodat we 
het niet kwijt raken.  

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT   

Op zondagmorgen 5 november gaan we het verhaal van St. Maarten, die zijn mantel deelt, uitspelen in 
de H. Catharinakerk te Harderwijk. Dat doen we tijdens een feestelijke kinderviering. Aanvang: 11.00 
uur.  
Het is een interactief gebeuren. We spelen het verhaal van St. Maarten, we praten er met elkaar over 
en zingen mooie liedjes. Ook steken we een lichtje aan voor mensen die het moeilijk hebben en bid-
den we samen. We sluiten af met een lampionnenoptocht door de kerk. Het thema dit jaar is: deel je 
vrede. Vergeet niet je lampion! En, o ja… St. Maarten deelde zijn mantel, wij collecteren voor de 
Voedselbank.   
Het spel is afgestemd op de leeftijdsgroep van de kleuters tot en met groep 6 maar uiteraard zijn alle 
kinderen, ouders, opa’s en oma’s van harte welkom! Het wordt weer een mooi feest!  
Voorganger: pw. Antoinette Bottenberg i.s.m. werkgroep Vieren met Kinderen Harderwijk. 
Meer info: www.stlucas.nu 

S INT  MAARTENFEEST  

Wanneer mag je vuurwerk kopen? Hoe herken je wat illegaal is? Wanneer mag je vuurwerk afste-
ken? Dit en nog vele andere zaken komen aan bod tijdens de vuurwerkvoorlichting van bureau 
Halt welke zal plaatsvinden op donderdag 2 november van 8.30 - 10.30 uur voor de groepen 8a 
en 8b. 

VUURWERKVOORLICHTING   GROEP  8   

VOOR DE HERFSTVAKANTIE IS ER BIJ DE BOVENBOUW EEN BOEKENMARKT GEHOU-

DEN. VAN DE OPBRENGST ZIJN 20 BOEKEN GEKOCHT! DEZE STAAN INMIDDELS IN DE 
BOEKENKASTEN. 



Alle kinderen die in groep 4 van het basisonderwijs zitten, kunnen mee doen met de voorbereidingen op de 
Eerste Communie. U bent van harte uitgenodigd bij de eerste ouderavond die gehouden wordt op dinsdag 
21 november, van 20.00-21.30 uur in het parochiecentrum De Goede Herder, Smidsweg 20 in Ermelo. U 
ontvangt dan alle informatie en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook als u nog niet zeker weet 
of u uw zoon of dochter wilt aanmelden, bent u van harte welkom. In verband met koffie/thee is het voor 
ons handig als u zich van te voren aanmeldt. Ook als u al wel zeker weet dat uw kind mee gaat doen, meldt 
u zich dan aan. Dat kan via het secretariaat van de Lucasparochie: Hamersveldseweg 51 Leusden. Telefoon: 
033-4941261 E-mailadres: secretariaat@stlucas.nu  
U ontvangt dan een inschrijfformulier. Ook kunt u hier terecht voor meer informatie. Graag tot ziens en 
hartelijke groet, mede namens de werkgroep  
 
Antoinette Bottenberg (pastoraal team St. Lucasparochie) 

A ANMELDEN  EERSTE  COMMUNIE   

Even voorstellen:     
 
Ik ben Margriet Juffer-Boer, getrouwd met Johan Boer en moeder van 
Jefta (groep 8), Juda (groep 5) en Aron (groep 2). Wij zijn drie jaar gele-
den vanuit Zwolle naar Harderwijk verhuisd en onze kinderen zitten nu 
dus drie jaar op het Alfons Ariens.  
In mijn werk als Psychomotorisch Therapeut werk ik veel met kwetsbare 
kinderen. Deze kinderen en onze eigen kinderen hebben een veilige om-
geving nodig om zich goed te kunnen blijven ontwikkelen. Ze hebben ons, 
volwassenen, nodig om die veilige leeromgeving voor hen te creëren en 
te garanderen.  
De reden dat ik me kandidaat heb gesteld voor de MR is, omdat ik graag 
mee wil denken over hoe we de leeromgeving van onze kinderen zo 
kunnen inrichten dat het voor ieder kind een fijne plek is om naartoe te 
gaan! 

Mijn naam is John van Meerveld, getrouwd met Renate en vader van Myrthe 
(groep 7), Tijs (groep 5) en Sara (groep 2). Sinds 4 jaar ben ik lid van de MR, 
een mooi gremium met een mooie taak. Ik omschrijf onszelf wel vaker als de 
Japie Krekel van de school, van de directie eigenlijk. 
Dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Inmiddels kan ik zeggen dat de 
MR een stevige gesprekspartner is die de rug rechthoudt. Dit is belangrijk en 
de laatste jaren zijn hierin stappen gezet. Maar we zijn er nog niet …. 
 
Adequate interactie met de directie is en blijft een aandachtspunt. Betrok-
kenheid en bevlogenheid van MR leden is daarin m.i. van essentieel belang. 
Ook daarin hebben wij als MR een groeicurve gekend welke wij nog steeds 
doorlopen. De afgelopen jaren heeft de MR haar meerwaarde zeker getoond 
– en veel gericht advies en/of instemming aan de directie gegeven (bijv. i.g.v. 
overblijf, nieuwbouw en financiën). Echter ben ik van mening dat nog op een 
aantal vlakken verdere aanscherping nodig is. Er zijn nog voldoende uitdagin-
gen voor de MR; naast een verbetering van het interne proces – eigen huis 
op orde - zijn extern m.n. de betrokkenheid van ouders, de (terugkerende) 
financiële uitdagingen van de school, toepassing (passend) onderwijs en de 
demografische ontwikkeling van de wijk en effect op de school bijv. onder-
werpen waar de MR in mee mag en moet denken. Ik loop hier warm voor! 
 
Ik heb het gevoel dat ik nog niet ‘klaar’ ben. Ik heb zogezegd de ‘finish nog 
niet gehaald’ en dat wil ik wel! Net zoals laatst op de family mud masters 
samen met Myrthe en Tijs zoals je ziet op de bijgevoegde foto … en daar heb 
ik jouw stem voor nodig! 
 
Tot slot nodig ik jullie als ouders ook uit – zoals wel vaker is gebeurd de 
laatste jaren – voor de toekomst om mij aan te spreken op mijn rol als MR 
lid. Geef mij, maar ook de rest van de MR input. Wat houdt jullie bezig en 
waar kan de MR wellicht van toegevoegde waarde zijn? Dat zal niet op indivi-
duele situaties berusten. Echter … rode draden c.q. meerdere signalen uit 
één en dezelfde hoek zullen veelal leiden tot een goed vraag aan de directie! 

Zoals in eerdere weekinfo te lezen was, zijn wij op zoek naar een ouder 
die ons wil versterken in de MR. In deze weekinfo zullen zij zich voorstel-
len. Ook ontvangt u in de week van 23 oktober een stembiljet, zodat u 
tijdens de tien minuten gesprekken uw stem kunt uitbrengen. Vergeet niet 
te stemmen!   

VERKIEZING  MR 



Beste ouders, 
Onze lessen godsdienst en levensbeschouwing gaan in de weken tot Kerstmis over God. Het is niet zo makkelijk om met kinderen over God te 
praten en te denken en te voelen hoe God er voor je kan zijn. We gaan het wel proberen, want we vinden het heel erg de moeite waard.  
 
God als onderwerp om les over te geven, kan dat eigenlijk wel? Voor bijna iedereen is dat even schrikken. God is zo groot, heilig en 
onbegrijpelijk. En voor anderen ook zo verbonden met negatieve ervaringen en strenge beelden, dat het maar de vraag is hoe je God aan 
kinderen uitlegt. Het begin van het antwoord is dat je God niet kunt uitleggen. Maar je kunt wel heel goed met kinderen vragen, voelen, 
bedenken en ervaren wat God misschien voor je kan betekenen. Kinderen staan daar open voor, soms veel meer dan je als volwassene 
verwacht.  
 
We kunnen als leerkrachten God niet uitleggen aan kinderen. Want je kunt God niet goed zien of voorstellen. Maar toch hebben kin-
deren er vaak duidelijke gevoelens, ervaringen of ideeën bij. We gaan samen het grote geheim verkennen, waar je je geborgen b ij kunt 
voelen, geïnspireerd door kunt raken. Met verhalen en gebruiken uit verschillende godsdiensten.  
 
Niemand weet wie God is, hoe God is. God is groter dan alles wat je over God kunt zeggen of denken. En toch willen mensen graag in 
woorden of beelden weergeven wat God voor hen betekent. Er zijn heel veel verschillende beelden over God, die elkaar aanvullen. God 
wordt vaak gezien als de Schepper, als het begin van alles. En je kunt God ook ervaren als vriend, die je begrijpt en helpt. Of God zien als 
de oorsprong van al het goede, mooie en liefdevolle dat we in ons leven ervaren. Het ene beeld van God is niet meer of minder waar of 
waardevol dan de ander.  
 
Met de kinderen verkennen we in de lessen veel verhalen en gebruiken waarin 
God zich op al die verschillende manieren laat kennen. Verhalen uit de bijbel, maar 
ook uit andere tradities. Bijvoorbeeld een scheppingsverhaal uit Latijns Amerika en 
verhalen over Hindoestaanse traditie, waarin er niet één God is maar heel veel 
goden zijn.  
 
De lessen vormen de aanloop naar Kerstmis, wanneer we vieren dat God geboren 
wordt als mens. We vieren Kerst als het feest waarop God zich laat kennen aan 
mensen, en geboren wordt als Jezus. We hopen dat heel veel ouders met ons mee 
willen vieren! 
 

Overal 

 
Ik ruik je in de bloesem aan de bomen 

Ik zie je in de bleke maneschijn 
Ik hoor je overdag en in mijn dromen 

Ik voel je als we op vakantie zijn 
 

Ik zie je in de kleuren van mijn kleren 
Ik proef je in de honing en de stroop 
Ik ruik je in de appels en de peren 

Ik voel je als ik naar mijn vriendje loop 
 

Ik hoor je in een zacht gezongen wijsje 
Ik hoor je in het blaten van een schaap 

Ik proef je bij het eten van een ijsje 
Ik voel je in het donker, als ik slaap 

 
Ik ruik je in plantsoenen en in tuinen 
Ik voel je als ik spring en als ik val 

Ik ruik je aan het strand en in de duinen 
Je bent er altijd ergens overal  

 
Bette Westera 

O UDERBRIEF  HEMEL  & A ARDE   


