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Streetwise 27 november 

Adviesgesprekken groep 8 28 november 

Bezoek Chr. College Nas-

sau Veluwe groep 8 

28 november 

Schoen zetten 28 november 

Bezoek RSG Slingerbos 

groep 8 

1 december 

1e advent 3 december 

Surprise tentoonstelling 4 december 

Sinterklaas 5 december 

School versieren Kerst  6 december 

2e advent 10 december 

3e advent 17 december 

Schoolschaatsen 18 december 

Kerstviering  21 december 

Kerstvakantie  25 dec. t/m 5 jan. 

Overige studiedagen 9 maart 

3 april 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Dinsdag, woensdag  
donderdag  

Woensdag: banaan 

Donderdag: peer 

Vrijdag: sinaasappel 

Fruitdag! 

Groep 1/2: leert in Toet 
toet verkeersgeluiden herkennen 
Groep 3/4: leert tijdens Blik en 
klik in de gymzaal over veilig over-
steken 
Groep 5/6: leert met Hallo au-
to 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   

U heeft het misschien al uit de media mogen vernemen, maar het collectief van vakbonden en PO-in 
actie heeft besloten om op dinsdag 12 december te gaan staken. De leraren willen nog deze maand 
met verantwoordelijk minister Arie Slob in gesprek gaan over hun wensen. Vervolgens wachten ze 
de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer af, die voor de week van 5 decem-
ber gepland staat. Als team hebben wij de staking besproken en besloten dat de school die dag voor 
de kinderen gesloten is. Heeft u vragen naar aanleiding van de staking, dan vernemen wij dit graag.  

STAKING  12  DECEMBER  

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten: 
 
Schoen meenemen: 
De groepen 1 t/m 8 moeten dit jaar zelf een schoen meenemen naar school. Dit kan vanaf maandag  
27 november. Het is handig om een schoen mee te nemen die gedurende de Sinterklaasperiode op 
school mag blijven. 
 
Schoen zetten: 
Dinsdag  28 november mogen alle kinderen op school een schoen zetten. In groep 1 t/m 4 gaan wij 
dit doen tijdens een Sinterklaasmiddag in de klas (tijdens schooltijd). Ook de groepen 5 t/m 8 mogen 
deze middag hun schoen zetten.   
 
Tentoonstelling surprises: 
De bovenbouw (groep 5 t/m 8) heeft lootjes getrokken in de klas. Op maandag 4 december nemen 
zij hun surprise mee naar school. Deze worden tentoon gesteld en u bent die dag van harte welkom 
vanaf 14.40u in de hal van de bovenbouw om deze kunstwerken te bekijken.  
 
Sinterklaas op school: 
Dinsdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. De kinderen van de groe-
pen 1 t/m 8 hoeven deze dag geen eigen eten en drinken mee te nemen voor in de pauze. Alle groe-
pen volgen deze dag een regulier lesrooster. 
De intocht zal op het plein van de onderbouw zijn. 
De kinderen van de onderbouw vertrekken stipt 
om 8.30u uit hun eigen klas met de leerkracht naar 
het plein. Ouders die willen kijken bij de intocht 
kunnen buiten het plein, achter het hek, plaatsne-
men.  
Wilt u ervoor zorgen dat uw auto alleen in de 
parkeervakken geparkeerd staat en niet bui-
ten de vakken? Dit i.v.m. de aankomst van 
Sinterklaas. Anders kan hij er niet langs!  
 
Wij kijken uit naar een gezellige dag! 

Hoera, Bram is gebo-
ren! Juf Annemarie is 
op maandag 20 no-
vember bevallen van 
een gezonde zoon. 
We wensen Annema-
rie, Sander, Jara en 
Thijs heel veel geluk 

samen.  

SINTERKLAAS  



W I J  STELLEN  ONS GRAAG  VOOR !  

Achterste rij van links naar rechts: Janneke, Jessica, Didi, Simone, Andrea 
Voorste rij van links naar rechts: Mirjam, Rita 

Janneke den Brok, 
Leerkracht Alfons Ariëns. Verte-
genwoordigt school in de OV 
voor het 2e jaar. 

Jessica van den Berg, 
Mijn naam is Jessica van den Berg 
en ben 42 jaar oud. Vorig jaar ben 
ik gestart bij de OV, dit jaar heb ik 
het voorzitterschap overgeno-
men.  
Ik ben getrouwd met Armijn 
Oude Lenferink en woon nu 16 
jaar in Harderwijk. We hebben 
twee kinderen, onze dochter 
Robyn zit inmiddels op het RSG, 
Matthieu zit in groep 7. Ik ben 
werkzaam binnen de GGZ als 
ambulant behandelaar. In mijn 
vrije tijd ben ik graag sportief 
bezig zoals wandelen , hardlopen 
en bootcamp.  

Didi van Dijken, 
Sinds vorig schooljaar ben ik lid van de 
oudervereniging. Ik vind het belangrijk 
om me in te zetten voor de Alfons 
Ariëns om zo mijn steentje bij te dra-
gen aan een prettig schoolklimaat. 
Je wordt als lid betrokken bij allerlei 
activiteiten en ik ben de secretaresse 
van de oudervereniging. Ik notuleer de 
vergaderingen, maak de notulen en 
stuur de agenda voor de nieuwe verga-
dering rond.  
Daarnaast werk ik als onderwijsassis-
tent op de RSG Slingerbos en ben ik 
moeder van Toine (groep 7) en Julian 
(groep 5). In mijn vrije tijd sport ik 
graag bij Iedema en gaan we graag met 
ons gezin zeilen op het IJsselmeer en in 
Kroatië.  

Simone Reinbergen,  
Dit is het derde schooljaar dat ik 
in de OV zit. Ik was altijd al met 
verschillende activiteiten betrok-
ken bij de Alfons. De stap om lid 
te worden van de OV was voor 
mij dan ook niet zo groot. Ik ben 
getrouwd met Henk en samen 
met onze kinderen Thom 
(Brugklas RSG) en Ilse (groep 
6A) wonen we met veel plezier 
alweer bijna 16 jaar in Harder-
wijk. In het dagelijkse leven ben 
ik HR functionaris bij Stichting 
Philadelphia Zorg in Amersfoort. 
In mijn vrije tijd doe ik graag 
leuke dingen het gezin, familie en 
vrienden en probeer ik (een klein 
beetje) te sporten.  

Andrea Hollander, 
Ik ben Andrea en woon al weer 
13 jaar in Harderwijk met Robert 
en onze 2 kinderen Ilonka (6a) en 
Sven (3a). Ik werk als V-IG bij 
Icare. In mijn vrije tijd doe ik aan 
trim hockey en in lezen vind ik 
mijn ontspanning. Ik ben begin dit 
schooljaar in de OV gestapt en ik 
heb er ontzettend veel zin in! 

Mirjam  Steijnis, 
Sinds 2014 ben ik penningmees-
ter bij de oudervereniging.  
Moeder van Lee-anne 7b en 
Rowan die nu in Mavo2 zit. 
Ik werk bij Revalidatiecentrum 
De Hoogstraat in Utrecht waar 
ik manager Financiële & salarisad-
ministratie ben.  Het boekhou-
den zit dus in mijn bloed. Naast 
mijn werk en vrijwilligerswerk bij 
de OV doe ik aan stemacteren / 
voice-over. 
Ook dit jaar hopen we weer 
voldoende geld binnen te krijgen 
om al die leuke activiteiten voor 
de kinderen te kunnen organise-
ren.  

Rita van der Sloot, 
Mijn naam is Rita. Ik kom uit 
Libanon en 8 jaar geleden ben ik 
met mijn gezin vanuit Dubaï naar 
Nederland verhuisd. Om mijn 
Nederlands te verbeteren, heb ik 
twee jaar lang Nederlands gestu-
deerd, examen gedaan en sinds-
dien in 2012 heb ik ook de Ne-
derlandse nationaliteit verkregen. 
Ik ben getrouwd met Maarten en 
moeder van Daan (brugklasser 
2TVWO, RSG) en Rayan (groep 
6a). Al jaren ben ik met veel ple-
zier een overblijf-, flits-, luizen-, en 
klassenmoeder. En sinds twee 
jaar, nadat ik gevraagd ben om lid 
van de Oudervereniging te wor-
den, doe ik dit nog met veel en-
thousiasme om zo een bijdrage te 
leveren aan alle activiteiten die op 
school gebeuren. Aangezien ik 
afgestudeerd ben als binnenhuisar-
chitect, hou ik me graag bezig met 
allerlei creatieve dingen zoals 
knutselen, schilderen... etc. 
 
Ik kijk weer uit naar een fijne 
samenwerking met de andere 
leden van de OV en hoop ik op 
een fantastisch schooljaar! 

Helaas was Heleen verhinderd voor 
de groepsfoto, maar dit is ook een 
mooi alternatief. 

Heleen Smit, 
Ik ben Heleen, getrouwd met Bram 
en moeder van Marijn (zit inmiddels 
in de 1e van de RSG), Emma (groep 
6) en Mees (groep 2). Ik ben dit jaar 
nieuw bij de OV gekomen. Ik vind 
het leuk om m’n steentje bij te 
dragen aan de verschillende activi-
teiten (o.a. Sinterklaas, het Korfbal-
toernooi, A4daagse enz.) die de 
school organiseert. Daarnaast heb-
ben we het heel gezellig! Lijkt het je 
ook leuk om aan te sluiten? Dat 
kan! We kunnen altijd wat extra 
handen gebruiken. Schiet mij (of 1 
van de anderen) gewoon even aan.  

Met veel enthousiasme zijn de leerlingen van de groepen acht begonnen met 
de EHBO lessen.  De les brandwonden zit er inmiddels op en ze weten alle-
maal hoe te handelen bij brandwonden, welke brandwonden er zijn en welke 
hulp ze kunnen bieden (en geleerd geen scheut spiritus op de bbq te gooien 

 ). De afgelopen week hebben we in filmpjes het verschil tussen flauwte en 
bewusteloosheid gezien en in tweetallen geoefend met de stabiele zijligging (zie 
foto's) . De lessen zijn theoretisch maar we gaan ook praktisch aan het werk. 
De komende lessen gaan ze leren hoe ze verbanden moeten aanleggen en de 
mitella. De jongens en meisjes zullen veel gaan leren en misschien ooit eens 
hulp kunnen bieden aan een slachtoffer. 

EHBO LESSEN  VAN  START IN  DE  GROEPEN  8 



De leerlijnen  

de baas! 
Studieochtend over het rekenonderwijs  

Volgende week rond ik de opleiding Rekencoördinator aan de Katholieke 
Pabo in Zwolle af. Voor deze tweejarige hbo-opleiding heb ik drie verbe-
tertrajecten uitgewerkt: De leerlijnen de baas, Automatiseren en Spel in de 
rekenles.   
Gisteren heb ik tijdens de studiedag ingezoomd op de eerste twee verbe-
tertrajecten.  
Het doel van het eerste verbetertraject is grip krijgen op de leerlijnen 
binnen het rekenonderwijs, zodat we nog beter in staat zijn adequate hulp 
te bieden. Door goede kennis van de leerlijnen is het ook mogelijk om de 
methode losser te gebruiken en daarmee kunnen we een impuls geven 
aan de creativiteit en de onderzoekende houding van de kinderen om 
reken problemen aan te pakken. Vaardigheden die ze nu en in de toe-

komst nodig zullen hebben. 

 

Voor een van de opdrachten waar we mee aan de slag zijn gegaan hebben 
alle leerkrachten een foto gemaakt van een moment waarop er vermenig-
vuldigd wordt in de klas.  
Als je goed kijkt, zie je dat de leerlijn vermenigvuldigen al begint in groep 
1.  

 

Marieke Los 

Leerkracht groep 8 


