
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  13  NOVEMBER  2017  J AARGANG  16 ,  NUMMER  13 

School versieren Sint v.a. 

12.00 uur 

17 november 

Landelijke intocht Sinter- 18 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 

School versieren Kerst  6 december 

Overige studiedagen 9 maart 

3 april 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

       dinsdag & donderdag  

 Fruitdag! 

EU-SCHOOLFRUIT  OP  UW  SCHOOL  
De drie vaste groente- en fruitdagen op de Alfons Ariëns:  

woensdag, donderdag en vrijdag. 

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

Op zaterdag 18 november komt Sinterklaas weer in het 
land. Wij willen graag op vrijdag 17 november vanaf 
12.00u de school versieren. Welke ouders willen ons 
hierbij helpen? 
Op woensdag 6 december wordt de school omgebouwd 
van Sint naar Kerst. Welke ouders willen ons hierbij 
helpen?  
U kunt zich opgeven via de lijst in de klas van uw kind. 
Alvast bedankt voor uw hulp!  
 
Groeten van de Sinterklaascommissie  

De uitslag van de verkiezing voor de oudergeleding van de MR is bekend: John van Meerveld heeft de 
meeste stemmen ontvangen en is daarmee herkozen in de MR. John, van harte gefeliciteerd! We 
willen Margriet Juffer hartelijk danken voor haar deelname aan deze verkiezing! 

 

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden: 
John van Meerveld - ouder Stadsweiden 
Ralf Timmers - ouder Stadsweiden 
Nurcan Bayindir - leerkracht Stadsweiden  
Shirley Depenbrock - leerkracht Stadsweiden (zwangerschaps vervanging Annemarie Vervoorn) 
Danielle te Kaat - van den Os - ouder Wolderweide 
Erwin Bommerson - ouder Wolderweide 
Carola Delen - leerkracht Wolderweide 
Melinda Wammes - leerkracht Wolderweide. 

Ik zit al 5 jaar op trampolinespringen in Ermelo. 

Ik train 4 keer per week en dan 3 uur  

lang. Ik heb mij van de zomer al ingeschreven 
voor kwalificatie wedstrijden deze begonnen na 
de zomervakantie. Ik had 4 wedstrijden om mij 
te kwalificeren en daar moest je 85,5 punten 

voor halen en dat heb ik gehaald ☺. 

Van 13 t/m 20 november ga ik naar Sofia in 
Bulgarije voor de WK wedstrijden voor syn-
chroon en individueel. Vanuit Ermelo gaan er 6 
meisjes mee. Ik heb er heel veel zin in maar ik 
vind het ook spannend. Als ik weer terug ben 

lezen jullie van mij hoe het gegaan is. 

Groetjes Eline. 

E LINE  GROEP  8B  
NAAR  JEUGD  WK 
TRAMPOLINESPRIN-

GEN  IN  SOFIA   

U ITSLAG  MR VERKIEZINGEN  

HULPOUDERS  GEZOCHT !  



Locatie Sypel 

Maandag 30 oktober 2017 



Verslag van Madeleine Horeca, bakkerij & gastvrijheid 

 
We begonnen met bakken, we gingen een vruchtenvlaai maken. 

Er was een bak met verschillende fruitsoorten. Want je mocht 

zelf bepalen wat je in je vruchtenvlaai deed. Als je vruchtenvlaai 

klaar was mocht je hem zelf opeten. Na het bakken gingen we 

naar Nederlands en gingen boek symbolen bespreken wat ze be-

tekenen. Daarna gingen we er nog een quiz over doen. Na Ne-

derlands gingen we naar gym. We begonnen met een warming-up 

spel, daarna gingen we touwtrekken, maar het touw was aan el-

kaar geknoopt, zodat het rond was. We gin-

gen met 8 kinderen aan alle kanten tegelijk 

aan het touw trekken. Soms viel je op de 

grond en werd je meegesleurd. Na de gym 

gingen we gingen we weer naar school toe. 

Bij de deur kregen we een cadeau tas. 


