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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! 

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   

Voor de herfstvakantie konden de kinderen van groep 4 t/m 8 mee-
doen met een schrijfwedstrijd. De opdracht was om een griezelverhaal 
te schrijven.  
De winnaar is…Quinn uit groep 8!  
 
Hieronder het spannende verhaal… 

W INNAAR  SCHRIJFWED-

STRIJD !  

We fietsen elke dag langs het verlaten huis aan de Dorpslaan en elke keer kon ik het niet laten 
iets langzamer te fietsen en naar binnen te kijken. Al mijn klasgenoten zeiden dat het huis behekst 
was, maar ik geloofde hen niet. Op een dag ging ik naar binnen. Eerst leek het er nog op dat er 
niks aan de hand was, maar na drie stappen binnen, kruiste een zwarte kat mijn pad. Toen wist ik 
dat ik me vergist had. Ik draaide me om weer naar buiten te gaan. De deur viel met een klap 
dicht... 
 
De kat rende met volle vaart naar een kast en ging via een luikje dat daar voor diende weg. Ik kon 
het niet laten om heel hard te gillen. de deur was dicht en kon niet meer open dus ik moest een 
andere uitweg zien te vinden ik liep verder en kwam bij een halletje met twee deuren. Na een 
tijdje nadenken koos ik voor de rechter. Ik kwam in een zaal met in het midden een cirkel dat 
ooit wit was geweest maar nu bruin en heel stoffig. In de cirkel stonden allemaal tekens die ik 
volgens mij ook in mijn geschiedenisboek had gezien(ik heb geen flauw idee wat ze betekenen, 
want ik heb alleen maar oog voor mijn tekeningentjes in mijn schrift). Ik liep naar de cirkel maar 
toen ik daar twee stappen van verwijderd was hoorde ik voetstappen, niet die harde en doordrin-
gende bonken maar kleine stapjes die eerst rustig maar daarna steeds sneller en sneller gingen, 
totdat ik dacht dat alles in zou storten. Precies op het moment dat ik het zeker wist hielt het op. 
Uit het niets verscheen er ergens een stem. Ik keek waar de stem vandaan kwam, maar ik zag 
afgezien van de beelden aan het plafond niets. De stem luidde:'ga naar het midden!' het klonk 
dreigend en angstaanjagend, maar op de een of andere manier ook wel aardig. Wat zal ik doen, 
naar het midden of... of wat? ik kan alleen maar naar het midden. Ik moest wel dus liep ik langzaam 
en helemaal in de war naar het middelpunt. Een halve stap voor de cirkel twijfelde ik, of zou er 
toch een uitweg zijn? Alsof de stem gedachten kon lezen zei hij:'er is geen andere uitweg dan dit!' 
Ik probeerde een argument tegen mijzelf te verzinnen om niet in de cirkel te gaan maar ik kon 
niks verzinnen. Ik stapte er in en: shoeeffzzz.. als een adder gestoken draaide ik me om, maar het 
was al te laat. Er vlogen allerlei touwen langs en klampten zich om me heen. Ze trokken me zowat 
dood! Toen voelde ik iets dat ik op geen enkele wijze kan beschrijven, het leek alsof ik bevroor 
maar ik heb het nog nooit zo heet gehad! Mijn ogen vielen dicht of er uit ik hoop de eerste. Ik 
voelde me zwak en... 
Ik weet niet wat er voor de rest gebeurt is en hoeveel tijd er is verstreken, maar ik werd wakker 
in het ziekenhuis. 'Mam wat is er gebeurd?'Zei ik.'lieverd je bent door de postbode gevonden en 
hij kon je niet wakker krijgen gelukkig kende hij jou en heeft hij je naar ons huis gestuurd.'M-m-
maar dan leef ik nog!'Zei ik.'ja, lieverd je leeft nog,'zij mijn moeder:'je leeft nog. 

VERLATEN EN BEHEKST 

Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 

 
Groep 1/2C: 
Carlijn Boeve  
Jayden van Dijk  
 
Namens iedereen van de Alfons Ariëns 
wensen wij jullie van harte welkom bij ons 
op school! 

welkom 



Beste ouder/verzorger, 

Van 13 november tot en met 20 april doet de school van uw kind(eren) mee aan het EU-

Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het geza-

menlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de 

week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om 

in de klas op te eten.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is 

niet alleen gezond, maar ook leuk!  

euschoolfruit.nl 

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Eco-

nomische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-

Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrek-

kingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) 

géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website 

www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit 

 

 

EU-Schoolfruit op uw school 

De drie vaste groente- en fruitdagen op de Alfons Ariëns worden: 

woensdag, donderdag en vrijdag. 

Op deze dagen kunt u een aangepast 10-uurtje meegeven.  


