
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  2  APRIL  2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  30 

Tweede Paasdag 2 april 

Studiedag  3 april 

Verkeersexamen theorie 

groep 7 

5 april 

Verkeersexamen praktijk 

groep 7 

10 april 

Koningsspelen 20 april 

Werken in de schooltuin 21 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: peer 
Vrijdag: watermeloen 

Fruitdagen 

Vorige week donderdag heeft uw zoon/
dochter een pakketje zelfgemaakte kaarten 
mee naar huis gekregen. Deze kaarten mo-
gen tot 5 april worden verkocht. Op die dag 
zien we het ontvangen geld en de resteren-
de kaarten graag retour. 
We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk 
verkochte pakketjes, maar we realiseren ons 
dat het voor sommige ouders erg veel geld 
is. We hebben hier begrip voor en willen 
dan ook benadrukken dat het kopen van een 
setje kaarten geen verplichting is! 

KAARTENACTIE  

VERKEERSEXAMEN  GROEP  7  
Het praktijkexamen voor groep 7 is op dinsdag 10 april. Dit stond verkeerd bij de belangrijke 

data. Excuses voor dit ongemak. 

Zaterdag 21 april gaan we aan de slag met de schooltuin. Dit keer moet de tuin van de bovenbouw 
gedaan worden. Er moet geharkt, geveegd en gesnoeid worden. Ouders die het leuk vinden om een 
morgentje te komen helpen zijn van harte welkom. Graag zelf tuingereed-
schap meenemen (hark, bezem, snoeischaar eventueel kruiwagen).                                                                                                     
Tijd : 9 uur tot 12 uur.                                                                                                                                                                           
Paula en ik zorgen voor de koek en de koffie.                                                                                                                                                                                  
We hopen op een grote opkomst! 
Paula en Inge 
 

SCHOOLTUIN  

Een toenemend aantal scholen in Nederland heeft het dragen 
van een schooluniform ingesteld en de ervaringen zijn zeer 
positief. Op onze school hebben wij  hierover meermaals 
gesproken en hebben besloten dat wij een proef gaan doen 
met het dragen van een schooluniform. De ervaring leert dat 
met die maatregel het pesten afneemt, dat een schooluniform 
kinderen ouders minder stress geeft en dat het de saamhorig-
heid bevordert. Sam (8a) en Danthe (7b) hebben een eerste 
ontwerp gemaakt als project voor de Verrijkingsklas. 
Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over dit ontwerp. Vanaf 
komende week is het prototype van het schooluniform te zien 
op het podium bij de bovenbouw. Daar staat ook de ideeënbus 
voor uw op- en aanmerkingen. 
Wij zijn benieuwd naar uw mening! 

PROEF  MET  SCHOOLUNIFORM  

Net als voorgaande jaren hebben weer veel kinderen zich opge-
geven om mee te doen met het schoolkorfbaltoernooi. Alfons 
Ariëns doet mee met wel 27 teams!  
Voor ieder team zijn we op zoek naar een coach. Oftewel: Ie-

mand die het leuk vindt om de kinderen gedurende de middag of avond te 
coachen en aan te moedigen en daarnaast zorg te dragen voor de begeleiding 
van een groepje. Bent u een enthousiaste en sportieve ouder, verzorger, opa, 
oma, tante, buurman etc. die dit leuk lijkt, dan kunt u zich opgeven bij de 
betreffende groepsleerkracht.  

SCHOOLKORFBAL     

TER  ATTENTIE . . .  

De kinderen zijn 3 april vrij in verband met de studiedag. Het klei atelier van Cultuurkust gaat 
dinsdagmiddag NIET door! 



Wat hebben we teruggekeken op een mooi Paasfeest. 
's Ochtends hebben de groepen genoten van een paasvoorstelling verzorgd door groep 6a. 
Wat hadden ze dat mooi verzorgd, met zang, toneel en voordracht. 
Een groot compliment aan deze groep en de juffen voor de voorbereiding. 
 
Na de viering waren er verschillende activiteiten. Zo hebben de kinderen van de onderbouw tradi-
tioneel paaseieren gezocht die waren verstopt door de Paashazen. 
De gevonden eieren mochten weer teruggegeven worden aan de hazen, waarna deze in de klassen 
eerlijk werden uitgedeeld. 
De bovenbouw heeft een levend ganzenbord gespeeld. Lekker actief buiten de opdrachten uitvoe-
ren die bij de nummers stonden. 
 
Tussen de middag is er genoten van de verzorgde lunch voor elkaar. Wat een prachtig versier-
de schoenendozen en wat een lekkers. 
Met drinken erbij, verzorgd door de ouderraad, was het feest compleet. 
Tot slot eindigde elke groep met een eigen activiteit (quiz, speelgoedmiddag, filmpje, buitenspelen) 
en zat het Paasfeest erop. 
 
We bedanken iedereen die er voor heeft gezorgd om dit feest zo gezellig te laten verlopen. 

PASEN 



Beste ouder(s)  
 
Net als voorgaande jaren ben ik ook dit jaar vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
betrokken bij de school van uw kind(eren). Graag wil ik me verder aan u voorstellen. 
Mijn naam is Anne-Marie van de Mheen. Ik ben als jeugdhulpverlener werkzaam binnen het 
CJG en contactpersoon voor een aantal basisscholen in Harderwijk. Ik werk heel nauw samen 
met de internbegeleider van de school. Gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs zijn samen 
verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dat betekent dat wij gezamenlijk moeten zorgen dat kin-
deren en jongeren zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen: thuis, op school en in de wijk. 
 
Het CJG gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van hun ouders en 
jongeren, met inzet van hun sociale netwerk.   
 
U kunt bij het CJG terecht met vragen over het opvoeden en opgroeien van uw kind(eren). 

Een aantal mogelijke vragen kunnen zijn:  “Onze zoon/dochter is erg onzeker”, “Onze zoon/dochter is erg verdrietig door 
onze scheiding” of “Ik weet niet goed hoe ik moet omgaan met de driftbuien van mijn zoon/dochter.”  
Zo zijn er genoeg situaties te bedenken waarin u als ouders vragen of zorgen kan hebben.  
We denken vanuit het CJG graag met u mee.   
 
In een eerste kennismakingsgesprek gaan we met u in gesprek over welke vragen u precies heeft. In dit gesprek willen we 
samen met u de vraag zo goed mogelijk verhelderen zodat ondersteuning zo effectief mogelijk is en aansluit bij uw situatie 
en uw vraag. We bespreken ook met elkaar wat u zelf kunt doen, eventueel met uw familie en vrienden, mensen uit uw 
buurt of uit uw eigen netwerk. Wanneer nodig is wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde hulp.  
 
Het CJG-team bestaat uit mensen met diverse achtergronden, zoals bijvoorbeeld jeugdhulpverleners, verpleegkundigen, 
maatschappelijk werkers, (ortho)pedagogen, psychologen en jeugdartsen.  
Samen beschikken wij over veel kennis en kunde om allerlei vragen te beantwoorden.  
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dagelijks een inloopspreekuur van 9:00 tot 12:00 uur en is ook telefonisch bereik-
baar via 0341-799904. 
 
Voor opvoedinformatie, aanbod van cursussen/ trainingen en activiteiten: www.cjgharderwijk.nl  
 
 

 like onze pagina https://www.facebook.com/CJGHarderwijk/ 
 

http://www.cjgharderwijk.nl
https://www.facebook.com/CJGHarderwijk/


Excursie Amsterdam groepen 8 
Vrijdag  maart hebben de leerlingen van groep 8 een mooie dag in Amsterdam 
beleefd. Na een lange busreis is groep 8a gestart bij het Verzetsmuseum Junior. Ze 
hebben daar kennisgemaakt met vier kinderen Eva, Nelly, Henk en Jan  die de 
Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en gelukkig ook alle vier hebben over-
leefd.  
Eén oorlog, maar vier totaal verschillende verhalen.   
Meer informatie over de verhalen van deze mensen kunt u lezen op de website van 
het verzetsmuseum www.verzetsmuseum.org .  

Groep 8b is enthousiast ontvangen bij de Hollandse Schouwburg.  
Het programma startte in het Nationaal Holocaustmuseum naast de kindercrèche 
waar tijdens de Tweede Wereldoorlog zo’n 00 joodse kinderen gered zijn. De 
kinderen hebben in tweetallen zich verdiept in het reddingsplan van Liesje, een 
vijfjarig joods meisje. Elk tweetal heeft onderzoek gedaan naar de inzet van ver-
schillende mensen die betrokken waren bij het plan. Met elkaar hebben ze het hele 
verhaal kunnen reconstrueren. Na afloop hebben de kinderen het monument in de 
Hollandse Schouwburg bezocht, waar de namen van de families die tijdens de 
oorlog zijn omgekomen terug te vinden zijn op een grote muur.  

Na de lunch bij de snackbar op de hoek waar de kinderen heerlijk op het terras 
frietjes hebben gegeten, zijn de kinderen van groep 8b naar het Verzets-museum 
gegaan en de kinderen van groep 8a naar het Nationaal Holocaustmuseum.  

Zowel van de medewerkers van De Hollandse Schouwburg als van het verzetsmu-
seum hebben we complimenten gekregen over de groepen. Ze waren onder de 
indruk van hun betrokkenheid en inzet. 

We hopen dat de kinderen mooie verhalen hebben verteld thuis over bovenstaan-
de bezoekjes! 

http://www.verzetsmuseum.org


Ontwerp je ideale school 
In groep 6b hebben de kinderen opdracht gekregen om in groepjes hun ideale school te knutselen. Ze hebben 
spullen van thuis meegenomen en hebben geprobeerd om er hun ideale school mee te bouwen. Dat is aardig 
gelukt, er zijn prachtige scholen gemaakt, mooi geverfd, geplakt en ontworpen. Verschillende scholen en allemaal 
met andere speciale bijzondere dingetjes. Waaronder de OENA school, de O staat voor Ophélie, de E voor Elo-
die, de N van Nora en de A van Alysha. Deze school is speciaal, omdat je door middel van glijbanen in de klaslo-
kalen kwam. De dieren in de Dierenknuffelkamer zijn interessant doordat ze kunnen vliegen trucjes kunnen 
doen. Met een ballenbak waar je ook door een glijbaan moet gaan om er te komen. De scholen hebben verschil-
lende namen zoals de OENA school. Deze scholen zijn gepresenteerd voor de ouders van de kinderen, meester 
Bas en meester Jan kwamen ook kijken. Zij waren ook trots op de scholen, alle ouders vonden de scholen 
prachtig en de kinderen presenteerden goed. Net als mijn juf, juf Hanneke, die vond onze scholen ook fantas-
tisch.  
Met vriendelijke groetjes Nora ( leerlinge van groep 6b).  



Lessenserie ontwerpen met het programma  

Illustrator op het Morgen College locatie Westeinde 

Vier dinsdagmiddagen brengen de kinderen van groep 8 een bezoekje aan de afdeling Design & Innovation op het Morgen College. Aan de hand van diver-
se oefeningen leren ze de mogelijkheden van het programma Illustrator kennen. Tijdens de volgende bijeenkomst ontwerpen ze een eigen logo dat ge-
drukt gaat worden op een T-shirt of trui.  

Lessenserie Beeldende vorming door Annet van der Kamp 

Dit voorjaar worden er tien lessen beeldende vorming gegeven door een gastdocent. De eerste lessen is er tweedimensionaal gewerkt en is er aandacht 
geweest voor schetsen en portrettekenen. Les  en  hebben de kinderen in groepjes gewerkt aan de opdracht Picasso 3D. Het resultaat is te bewonderen 
in de klas. In mei worden de lessen vervolgd en gaan de kinderen aan de slag met het maken van filmpjes met behulp van de app Slow Motion.  


