
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  22  J ANUARI 2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  21 

Zotte Week  5 t/m 9 februari  

Carnaval 9 februari 

Verslag 1 mee 12 februari 

Open Dag 13 februari 

Valentijnsdag 14 februari 

Start Vastenactie 14 februari  

10 minutengesprekken 15 en 20 februari 

Voorjaarsvakantie 26 feb. t/m 2 mrt. 

Gastlessen Vastenactie 6 maart 

Overige studiedagen 9 maart 

3 april 

! 1 juni ! 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag,  
Donderdag, vrijdag  

Woensdag: banaan 

Donderdag: appel 

Vrijdag: ananas 

Fruitdag! 

 € 12,50 per kind 
IBAN: NL69 INGB 0001 8506 05 
T.n.v. Oudervereniging Alfons Ariëns 
 O.v.v. Naam kind + klas 

reminder  
Vergeet u niet het 2e deel van de ouderbijdrage 
over te maken: 

Afgelopen donderdag 18-1 stormde het erg en is de mogelijkheid geboden om de kinderen tussen de 
middag op school te laten. Daar hebben verschillende ouders gebruik van gemaakt. 
Hierdoor waren er meer overblijfkinderen; het is allemaal prima verlopen. In overleg met de directie 
is de overblijf die dag voor alle kinderen gratis. 
 
Het overblijfteam 

Computers en tablets worden steeds vaker gebruikt voor huiswerk, spreekbeurten, werkstukken en 
projecten. Nu op de Alfons, maar ook straks op de middelbare school. Daarom hebben we als 
school een abonnement afgesloten waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben om gratis van de Pica 
typcursus gebruik te maken. Met de typcursus leer je razendsnel en foutloos typen. Als je foutloos 
blind kunt typen, heb je meer aandacht voor de inhoud van de tekst en houd je meer (vrije) tijd 
over. Daarnaast is het goed voor je woordenschat en spelling! 
Alvast de eerste informatie: 

• De typecursus is bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m 8 

• De typcursus duurt ongeveer 12 weken. Sneller of langzamer kan ook: je leert typen in het 
tempo dat bij jou past. 

• Het kan thuis (en in overleg met je juf/meester af en toe op school) gedaan worden. 

• Stap voor stap plak je de letters van je toetsenbord af. 

• Elke dag is er een reisdag en deze bestaat uit 5 opdrachten. Tijdens de laatste opdracht ontdek 
je of je door mag naar de volgende bestemming. 

• Heb je het gehaald? Dan wordt er een typediploma met daarop de resultaten naar je toege-
stuurd. 

Ben je geïnteresseerd? Vraag bij je leerkracht om de 
inloggegevens. Succes! 
 

Gratis door school aangeboden: 

LEER  BLIND  TYPEN  MET  P ICA !  

Hieronder volgt informatie over het carnavalsfeest. 
 
De zottenweek: 
Maandag 5 februari:   Heftige Hoedendag  
Dinsdag 6 februari:   Speciale Schoenendag 
Woensdag 7 februari:   Gekke brillendag  
Donderdag 8 februari:   Hippe Harendag 
Vrijdag 9 februari:  Carnavalsdag!  De dag dat je compleet verkleed op school mag 
komen. 
Let op: Groepen 1 t/m 4 vieren carnaval in de ochtend en de groepen 5 t/m 8 vieren het ’s middags.  
  
Voor ons spelletjescircuit zijn wij op zoek naar sjoelbakken. Wie heeft er thuis eentje staan die wij 
op 9 februari kunnen lenen. Graag doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 
  
Belangrijk om te weten: 

• Op vrijdagochtend 9 februari volgt de bovenbouw het normale lesrooster. Natuurlijk mogen de 
kinderen in de ochtend  ook al verkleed komen! 

• Alle kinderen moeten op vrijdag 9 februari zelf een 10-uurtje (eten + drinken) meenemen. 

• Bovenbouwkinderen die moeten overblijven zorgen voor een eigen lunch. 

• Soms horen er attributen bij het kostuum zoals een stafje of masker. Deze attributen mogen op 
eigen risico mee naar school genomen worden. Het is handig om de attributen te voorzien van 
naam en klas. Speelgoedwapens (zoals pistolen of zwaarden) zijn niet toegestaan. 

CARNAVAL 

OVERBLIJF  OP  DONDERDAG  



D a m e s m r 

 
Groep 8b 

 

 

Quinn 

Tim Alex 

Milan 

Alfons Ariens  - Alfons Ariens  

Kampioen! 

 
groep 8b - groep 8a  



Smaaklessen groep 

In het kader van de gezonde school 

Quinn 

Tim 

Tove, Amber, Eline, Saar 

Anne en Alexia 

Anouk 

Daisy 

Ivar 


