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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 

Sinterklaas 5 december 

School versieren Kerst  6 december 

Schoolschaatsen 18 december 

Overige studiedagen 9 maart 

3 april 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Dinsdag, woensdag  
donderdag  

Woensdag: ananas 

Donderdag: appel 

Vrijdag: peer 

Fruitdag! 

Goed meedoen in het verkeer is niet makkelijk. Het is vaak druk en grote mensen letten niet altijd 
op. En er zijn erg veel fietsen en auto's. Daarom is het belangrijk dat kinderen zelf goed opletten. 
Maar hoe lang duurt het nou voordat een auto stopt? En wist je al dat fietsen met een rugzak veel 
moeilijker is dan je dacht?  
ANWB Streetwise leert kinderen van de basisschool van groep 1 t/m 8 beter om te gaan met het 
huidige verkeer. Wij vinden het belangrijk die ‘straatwijsheid’ mee te geven en bieden de kinderen 27 
november en 4 december ANWB Streetwise aan. 
 
Groep 1/2: leert in Toet toet verkeersgeluiden herkennen 
Groep 3/4: leert tijdens Blik en klik in de gymzaal over veilig oversteken 
Groep 5/6: leert met Hallo auto over de remweg van een auto 
Groep 7/8: wordt voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school 
d.m.v. trapvaardig. Voor dit onderdeel is het de bedoeling dat de kinderen hun eigen fiets meene-
men naar school.   

STREETWISE   

Vorige week is bijna het voltallige overblijfteam op de Kanjertraining geweest. Het is een leerzame 
cursus geweest. Na afloop kreeg ieder een naslagboek uitgereikt. 
Mooi dat ook de overblijfjuf nu een Kanjer is (dat waren ze al wel)! Hartelijk bedankt voor jullie 
inzet! 
 
Team Alfons Ariëns en alle overblijfleerlingen 

OVERBLIJF  OP  CURSUS  

Op maandag 18 december gaan wij met groep 4 t/m 7 
schoolschaatsen op de markt in de stad. Zie het tijdsschema: 
Er zijn bij de ijsbaan schaatsen beschikbaar. Leerlingen mogen 
zelf ook schaatsen meenemen, maar geen Noren. Het is 
verplicht om handschoenen te dragen op de ijsbaan.  

SCHOOLSCHAATSEN  

DAMTOERNOOI 
Wat een enerverende middag was het zaterdag 4 november! Met een totaal van 27 teams, hetgeen 
inclusief enige wissels, betekent dat meer dan 110 kinderen fanatiek hebben gedamd! 
Waar winnaars zijn, zijn natuurlijk ook verliezers; maar volgens ons heeft eenieder zich aardig ver-
maakt. Daarnaast waren er vele meesters, juffen, ouders, grootouders en ander publiek aandachtig 
toeschouwer, prachtig. 
 
De bovenste 4 teams bij zowel de welpen als pupillen hebben zich geplaatst voor de Halve Finale 
van Gelderland (te houden zaterdag 13 januari 2018, locatie is nog onbekend). 
Mochten de kinderen van deze teams daarvoor extra willen oefenen dan zijn zij van harte welkom bij 
de damclub. Graag even informeren bij juf Laura (7a). 
Onze jeugd speelt elke donderdagavond van 18:30 - 19:30 uur in de PV de Eendracht 
(Schimmelstraat 2A te Harderwijk). Kleine uitzondering is donderdag 16 november, er is dan name-
lijk geen clubavond.  
 
PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP 
Van de pupillen hebben wij ook de persoonlijke score bijgehouden. De beste 12 spelers worden 
hierbij uitgenodigd om te komen spelen voor schooldamkampioen van Harderwijk. Dit zal worden 
gehouden op 3 donderdagavonden van 18:30 - 19:30 uur, te weten op: 23 nov, 30 nov en 14 dec a.s.  
 
Alfons Ariens 4: Tim Suierveld, Alex Immeker, Milan Wolters en Quinn Posthumus. 
Alfons Ariens 3: Asher Mik, Raafat Alzubaidi, Arne Korf en Matteo Hummelen. 
Alfons Ariens 2: Kaoutar Khotour  
Fontanus 1: Yannick uit den Bosch en Joas Torn. 
De Bogen 2: Harren-Eren Sarialan. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens DC Harderwijk  

 

Fred Elgersma 
 

09.00 - 10.00 uur groep 4a en 4b 

10.00 - 11.00 uur groep 5a en 5b 

11.00 - 12.00 uur groep 6a en 6b 

14.00 - 15.00 uur groep 7a en 7b 



 

Op vrijdag 17 november werd in een span-

nende finale van de voorleeswedstrijd Anne 

uit groep 7a gekozen tot voorleeskampioen 

van onze school! Zij zal de Alfons Ariëns verte-

genwoordigen op de voorleeswedstrijd van 

Harderwijk. Natuurlijk ook onze complimenten 

aan de andere kandidaten: Alex, Kaoutar en 

Sam. Goed gedaan allemaal!! 



Alex, Milan, Quinn en Tim 


