
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  9  APRIL  2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  31 

Verkeersexamen praktijk 

groep 7 

10 april 

Schoolvoetbal groep 7 & 8 11 april 

Inschrijving  

Avondvierdaagse 

16 april 

Koningsspelen 20 april 

Werken in de schooltuin 21 april 

Schoolvoetbal groep 7 &8 25 april 

Koningsdag - vrij! 27 april 

Meivakantie  28 april t/m 11 mei 

Moederdag 13 mei 

Schoolkorfbaltoernooi 15 en 16 mei 

Ramadan 16 mei 

Pinksteren 20 & 21 mei 

Avondvierdaagse 28 t/m 31 mei 

Studiedag 1 juni  

Schoolfotograaf 21 juni 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag: peer 
Donderdag: appel 
Vrijdag: watermeloen 

Fruitdagen 

Op woensdagmiddag 11 april en woensdagmiddag 25 april is het weer zover! 
Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi wordt dan georganiseerd op de voetbalvelden van VVOG. 
 
De Alfons Ariens is dit jaar vertegenwoordigd met maar liefst 5 teams! 
Twee jongens elftallen en drie meisjes zeventallen. 
Ze zullen spelen in de schoolshirts. Momenteel worden er trainingen verzorgd door enthousias-
te ouders die zich hiervoor hebben opgegeven. De kinderen hebben er zin in! 
 
We gaan er een sportieve middag van maken waar plezier na-
tuurlijk voorop staat.  
We hopen dat tijdens de wedstrijden veel vaders, moeders, 
broers, zussen, opa’s, oma’s, buren en andere belangstellenden 
de kinderen aan komen moedigen. We kunnen jullie aanmoe-
diging en enthousiasme zeker gebruiken. Schrijf je 11 april & 
25 april in je agenda? Hopelijk tot dan! 

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 

Er blijven steeds meer kinderen over op onze school. Met veel enthousiasme staan er iedere dag 
ouders klaar om (uw) kinderen een fijne lunchtijd te bezorgen. 
Helaas zijn er deze periode een aantal ouders gestopt, vandaar hierbij de oproep voor nieuwe 
overblijfjuffen en -meesters. Kom gerust een keer meelopen om te zien hoe het gaat en of het bij 
u past. Graag even mailen of bellen met Loes Brouwer: 
l.brouwer@alfonsariens.nl of op dinsdag of donderdag 0341-416758. Binnenlopen kan ook altijd. 
 
Team Overblijf 

OVERBLIJFJUF OF  OVERBLIJF-

MEESTER GEZOCHT  

Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen op school. We beginnen 
deze dag met een warming up op het Jan Rappolplein met alle 
kinderen van de onderbouw.  We dansen dan het dansje van de 
koningsspelen, Fit lala. Ouders zijn natuurlijk welkom, wel graag 
achter de hekken in verband met de ruimte. 
In circuitvorm gaan we leuke spellen en sportactiviteiten doen. 
Het zou leuk als de kinderen sportief gekleed komen in koninklijke kleuren (rood, wit, blauw, 
oranje). Als 10 uurtje krijgen de kinderen limonade en schoolfruit. Bij mooi weer kan het handig 
zijn om een bidon met water mee te geven.  
In alle klassen hangt een intekenlijst voor hulpouders tijdens het circuit.  
 
Voor de bovenbouwgroepen ziet het programma er die dag anders uit. Meer informatie hierover 
volgt. 
We kijken uit naar een gezellige en sportieve dag! 

KONINGSSPELEN  ONDERBOUW  

STUDIEDAG  3  APRIL 
Op de studiedag kwamen veel verschillende en actuele onderwerpen aan bod. Als eerst begon de 

workshop van juf Laura, waarbij zij o.a. de resultaten van haar onderzoek over het creatief denken 

presenteerde. Vervolgens oefende we het zelfgemaakte kwartetspel van juf Marieke, waardoor de 

leerlijnen van rekenen nog inzichtelijker werden. Meer informatie over de presentaties staan in de 

bijlagen van deze weekinfo. 

Na de pauze kwamen de onderwerpen ‘het verslag’ en ‘werkdrukverlaging’ ook ter sprake.  

Het was een inspirerende en interactieve studiedag! 

 

mailto:l.brouwer@alfonsariens.nl


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     

Op school is een schooltuin waar twee ouders heel druk mee aan de 
slag willen gaan. De insteek is dat dit samen met kinderen wordt 
gedaan, zodat ze zien wat er allemaal gebeurt. Wie wil deze ouders af 
en toe meehelpen? Graag even binnenlopen of bellen/mailen naar: 
Loes Brouwer (dinsdag en donderdag aanwezig) 0341-416758 of 
l.brouwer@alfonsariens.nl 

GROENE VINGERS  GEZOCHT  

Afgelopen donderdag is naar alle ouders een mail gestuurd met een herinnering voor het beta-
len van de ouderbijdrage. In het geval u dit nog niet had betaald: Wilt u dit checken in uw mail-
box? Mocht u deze mail niet hebben gehad, wilt u dat dan aan de administratie laten weten? 
Vriendelijk bedankt. 

OUDERBIJDRAGE  

Zaterdag 21 april gaan we aan de slag in de tuin en op het plein. We starten 
om 9.00 uur en zijn uiterlijk 12.00 uur klaar. Heeft u zin om te komen hel-
pen? Wilt u dit dan doorgeven aan juf Paula p.govers@alfonsariens.nl of aan 
juf Inge   i.munitingh@alfonsariens.nl. We hopen op een grote opkomst, 
zodat alles er weer netjes uitziet.  
 

WERKEN  IN  DE SCHOOLTUIN  

welkom 
Nieuwe leerlingen op de Alfons Ariëns: 

 
Groep 1/2b 

Zümra Bulut 

 
Namens iedereen van de Alfons Ariëns 
wensen wij jullie van harte welkom bij ons 
op school! 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
heeft dagelijks een inloopspreekuur van 
9:00 tot 12:00 uur en is ook telefo-
nisch bereikbaar via 0341-799904. 
 
Of kijk voor opvoedinformatie, aanbod 
van cursussen/ trainingen en activitei-
ten: www.cjgharderwijk.nl  
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mailto:i.munitingh@alfonsariens.nl
http://www.cjgharderwijk.nl


“Iets beden-
ken wat nog 

niet bestaat” 

CREATIVITEIT 

MAAKT SLIM!   

Leraargedrag onder de loep. 

Door Laura van Arnhem 

Al eerder beschreef ik dat ik onderzoek doe naar het creatief denken en handelen. 

Dit is één van de ‘21st Century Skills’. 21st Century Skills zijn vaardigheden die leer-
lingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toe-

komst. Creatief denken en handelen is essentieel voor probleem oplossen en ‘out-of-

the-box’ denken.  

Alle leerkrachten van de bovenbouw hebben afgelopen maanden meegewerkt aan 

een experiment. Het was de bedoeling dat de leerkrachten op een bepaalde wijze 

lesgaven waarbij de leerlingen werden gestimuleerd om out-of-the-box te denken. 

De leerkrachten probeerden dit te oefenen door verschillende creatieve activiteiten 

of rijke problemen aan te bieden.  

De leerkrachten hebben dit vijf weken lang geoefend in de klas en zij hebben gezien 

dat bij de leerlingen de creatieve houding en wijze van denken en handelen werd 

verbeterd. Daarnaast werden de leerkrachten steeds vaardiger in het stellen van de 

juiste vragen. Het blijkt dat de juiste (probleem) vraagstelling cruciaal is bij het ont-

lokken van de creatieve houding.  

Tijdens de studiedag hebben we met elkaar de resultaten gedeeld d.m.v. de filmbeel-

den uit de lessen.  

In de toekomst zullen de leerkrachten van de onderbouw op dezelfde werkwijze 

aan de slag gaan. Op deze manier zullen 21st Century Skills steeds meer zichtbaar 

worden in het onderwijs van de Alfons Ariëns. 



 

 

 

 

 

Studiedag Rekenen 

 april 8 

 

Marieke Los 

rekencoördinator  

In november is er tijdens de studiedag ingezoomd op het verbetertraject De leerlijnen de baas.  Het doel 

van dit 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 me-

thode losser te gebruiken en daarmee kunnen we een impuls geven aan de creativiteit en de onderzoe-

kende houding van de kinderen om rekenproblemen aan te pakken. Vaardigheden die ze nu en in de 

toekomst nodig zullen hebben.  

Voor de studiedag van afgelopen dinsdag heb ik een kwartet ontwikkeld waarmee we de leerlijnen ver-

kennen en leren bewuster te kijken naar de rekenles en de kinderen. Aan de hand van zelfgemaakte 

foto’s (door alle leerkrachten) van de vier verschillende handelingsniveaus is er een koppeling gemaakt 
tussen theorie en praktijk. 

 

Een groot voordeel van deze werkwijze is dat de opgedane kennis gelijk de volgende dag tijdens de re-

kenles ingezet kan worden.  

 

Er is dinsdag dus enthousiast gekwartet met kwartetten waar de kin-

deren de hoofdrol in speelden.  

Mag ik van jou  
van procenten -  

formeel handelen?  

KWARTET!  


