
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  19  MAART 2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  28 

Excursie Amsterdam  

groep 8 

23 maart 

Paasviering  

continurooster 

29 maart 

Goede Vrijdag 30 maart 

Pasen 1 en 2 april 

Studiedag  3 april 

Verkeersexamen theorie 

groep 7 

5 april 

Verkeersexamen praktijk 

groep 7 

12 april 

Koningsspelen 20 april 

Koningsdag - vrij! 27 april 

Meivakantie  28 april t/m 11 mei 

Schoolkorfbaltoernooi 15 en 16 mei 

Studiedag ! 1 juni ! 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag - banaan 
Donderdag - radijs 
 Vrijdag - peer 

Fruitdagen 

Wegens het gebrek aan aanmeldingen voor de Vossenjacht organiseert de paascommissie het 
spel 'Levend Paasbord' voor de bovenbouw.  

'LEVEND  PAASBORD '  -  LEVEND  
GANZENBORDEN  

Deze maand zijn de groepen 8 van start gegaan met het thema 
De Tweede Wereldoorlog. De leerlingen zijn inmiddels begon-
nen met het maken van een werkstuk, lezen verhalen, boeken, kijken naar de afleveringen van ‘13 in 
de oorlog’, krijgen de Anne Frankkrant. In het kader van dit thema gaan de groepen 8 vrijdag 23 maart 
op excursie naar Amsterdam. De leerlingen krijgen een educatief en interessant programma aangebo-
den in het verzetsmuseum en we brengen een bezoek aan de Hollandse schouwburg. We maken een 
wandeling door de joodse buurt en laten de leerlingen nog een aantal monumenten zien. Het zal een 
bijzondere dag gaan worden! 
 
Leerkrachten groepen 8 

GROEPEN  8 NAAR  
AMSTERDAM !  

We nodigen alle kinderen uit om 
met ons een Palmpaasstok te komen 
maken. Het enige wat je mee moet 
nemen is het kruis, voor de versie-
ringen zorgen wij. Daarom  willen 
we vragen om uw kind(eren) op te 
geven, zodat we weten hoeveel we 
nodig hebben, zoals broodhaantjes 
e.d. 
Opgave bij Mireille Huijberts, mail: 
mshuijb@solcon.nl  

 
Datum: zaterdag 24 maart. 
Tijd: 10.00 uur. 
Plaats: De kerkzaal van de 
Catharinakerk aan de Van 
Maerlantlaan. 

Het zal maximaal een uur duren. 

PALMPAAS-

STOK  MAKEN  

Dinsdag 15 mei en woensdag 16 mei is het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi van 
ckv Unitas/ Perspectief. Net als voorgaande jaren doet de Alfons Ariëns natuurlijk ook dit jaar weer 
mee!  
De groepen 3 en 4 spelen hun wedstrijden op woensdagmiddag 16 mei (vanaf ong. 13.00u). De  groe-
pen 5 t/m 8 spelen op dinsdagavond 15 mei en woensdagavond 16 mei (vanaf ong. 18.00u). 
Maandag 19 maart krijgen de kinderen een uitnodiging mee met opgavestrookje. Opgeven kan tot 
uiterlijk maandag 26 maart. 
We hopen dat de Alfons Ariëns ook op het komende toernooi weer goed vertegenwoordigd zal zijn!  

SCHOOLKORFBAL  

Hieperdepiep voor 
Melle! 
Op 25 februari werd 
hun zoontje Melle 
geboren. We wensen 
Ilse en Roel heel veel 
geluk samen! 



Bareka  Profieltoets Rekenen en drempelspellen 

 

Dit jaar zijn we gestart met de afname van de Bareka Profieltoets rekenen in de groep  en  en binnen-
kort zullen de toetsen ook afgenomen worden in groep . De profieltoets is een online toets die de kin-
deren dus op de computer maken.  

De profieltoets bestaat uit twee toetsen. De screeningstoetsen brengen het kunnen oplossen van de 
sommen we noemen dit power  in beeld, de automatiseringstoetsen zijn gericht op het kennen 

speed . De sommen die de basiskennis vormen, zijn verdeeld over vijf zogenaamde rekendrempels:  
Drempel :  optellen, aftrekken en splitsen tot en met , bijvoorbeeld:   + ,  − ,  splitsen in  en  

Drempel :  vlot kunnen springen  op de getallenlijn tot . 
Drempel :  optellen en aftrekken over   tot , bijvoorbeeld:  + ,  − . 
Drempel :  bouwsteensommen tot , zoals:  +  en  − 0,  + en  − . 
Drempel :  eenvoudige tafels: , , ,   

De resultaten worden gevisualiseerd in het Rekenmuurtje. Dit rekenmuurtje is ook voor de kinderen 
zichtbaar in het oefenprogramma. Zij kunnen klikken op de stenen die lichtgroen, oranje of rood zijn ge-
kleurd om bepaalde vaardigheden waar ze nog niet voldoende op scoren te oefenen.  



Naast het online oefenprogramma kan er ook heel gericht geoefend worden door het spelen van spelle-
tjes.  Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO  heeft een serie rekenspellen ontwik-
keld waarmee specifiek aan bepaalde rekendrempels wordt gewerkt.  

De afgelopen weken hebben de kinderen van beide groepen  deze spelletjes gespeeld met de kinderen 
van groep . Ze hebben de kinderen verschillende spelletjes geleerd zodat de kinderen deze spelletjes 
ook zelfstandig kunnen spelen. Deze spelletjes zijn overigens te downloaden via de website van SLO. 
Het is dus mogelijk om ook thuis met uw kind te oefenen http://rekenspel.slo.nl/publicaties/
drempelspellenSLO/ .  

Wilt u meer algemene informatie over de profieltoets of de drempelspellen dan kunt u contact met mij 
opnemen m.los@alfonsariens.nl . Uiteraard kunt u ook terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. 

Met vriendelijke groet, 

Marieke Los leerkracht groep b en rekencoördinator  


