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Inschrijving  

Avondvierdaagse 

16 april 

Cito Eindtoets groep 8 17 t/m 19 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 

Mogelijke staking 30 mei 

Studiedag 1 juni  

Schoolfotograaf 21 juni 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Woensdag: banaan 
Donderdag: waspeen 
Vrijdag: kiwi 

Fruitdagen 

Vrijdag 20 april is het zover: De Koningsspelen 2108!  Voor 
zowel de onder– als de bovenbouw is er een leuk en sportief 
programma gepland! 
 

Onderbouw 

We beginnen deze dag met een warming up op het Jan Rappol-
plein 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.  
 
Bovenbouw 

De bovenbouwgroepen volgen ’s ochtends het reguliere lesprogramma. Tussen 12.00 en 12.15 
uur vertrekken de kinderen op de fiets richting de sportvelden bij de Sypel. De kinderen eten 
daar net als vorig jaar een gezonde lunch voor ze gaan sporten. Het programma duurt tot onge-
veer 15.15 uur. De kinderen zijn dan rond 15.30 uur weer op school. Bij slechte weersvoorspel-
lingen wordt de school op donderdag 19 april vóór 12.00 uur op de hoogte gebracht met moge-
lijk een wijziging in het programma. 
De kinderen van de bovenbouw nemen mee: 

- de fiets; 
- sportkleding; 

- iets extra’s te eten. 
 
Voor het begeleiden van de groepjes en het meefietsen naar de Sypel zijn nog ouders nodig. Wie 
lijkt leuk om te helpen? Meesporten is niet verplicht.. 
 
We kijken uit naar een gezellige en sportieve dag! 

KONINGSSPELEN   

Helaas loopt de periode van het gratis school-

fruit weer ten einde. Dit is de laatste week dat 

er nog schoolfruit wordt uitgedeeld. 

LAATSTE  WEEK  

SCHOOLFRUIT  

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, heeft het PO-Front (leraren, schoolleiders, werkge-
versorganisatie en werknemersorganisaties) een estafettestaking opgezet. 
Op woensdag 30 mei is het de beurt aan de provincie Gelderland. Op dit moment inventariseren 
wij welke leerkrachten er bereid zijn om te gaan staken. 
We verwachten dat dit een groot deel van het team betreft en dat de school deze dag gesloten is. 
We vragen u hier alvast rekening mee te houden. 
Tevens zal dit dan betekenen dat wij als school op woensdagavond niet meelopen met de avond-
vierdaagse. We hebben hierover contact gehad met de organisatie.  
De kinderen die de andere drie dagen meelopen, ontvangen gewoon een medaille. 
 
Zo gauw er meer duidelijkheid is, zullen wij dit laten weten. 
Het team 

MOGELIJKE  STAKING  30  MEI  

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.  

W ERKEN  IN  DE SCHOOLTUIN  

Wij wensen alle jongens 

en meisjes van de groe-

pen 8 veel plezier en 

succes bij het maken 

van de Cito toets! 

mailto:p.govers@alfonsariens.nl
mailto:i.munitingh@alfonsariens.nl


Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
heeft dagelijks een inloopspreekuur 
van 9:00 tot 12:00 uur en is ook tele-
fonisch bereikbaar via 0341-799904. 
 
Of kijk voor opvoedinformatie, aan-
bod van cursussen/ trainingen en acti-
viteiten: www.cjgharderwijk.nl  

Van 28 mei t/m 31 mei gaan we als school weer deel-
nemen aan de Avondvierdaagse! 
 
Per gezin krijgen de kinderen één inschrijfformulier. 
Deze kunt u ook vinden in de weekinfo van 16 april. 
Op maandag16 april kunt u vanaf 15.00 uur uw kind
(eren) inschrijven. De kosten per deelnemend kind 
bedragen 4 euro.  
In dit bedrag zijn de verzekering, verzorging en de 
medailles inbegrepen. Wij verzoeken u om zo gepast mogelijk te betalen.  
Deelnemen kan vanaf groep 3. De groepen 3 t/m 5 lopen 5 km, de groepen 6 en 7 wandelen 10 
km.  
 
Omdat we met een paar mensen nooit de hele school goed kunnen begeleiden, is het net als 
voorgaande jaren zeer wenselijk dat ouders en begeleiders meelopen. Bij het inschrijfmoment op 
16 april zullen lijsten hangen waarop u zich kunt aanmelden als begeleider. U mag zich slechts 
voor één avond per groep opgeven. Het aantal begeleidende ouders per klas is beperkt. 
 
Op maandag 21 mei krijgen de kinderen de spelregels en informatie over aanvangstijden, verza-
melplaatsen etc. mee naar huis. We hopen wederom als grootste en gezelligste school mee te 
mogen lopen!  
 
Nog even alle data op een rij: 
Inschrijven avondvierdaagse op school    maandag 16 april v.a. 15.00 uur 
Bevestiging deelname en verspreiding informatie maandag  maandag 21 mei  
Avondvierdaagse      28 mei t/m 31 mei 
Kinderen vrij i.v.m. studiedag     1 juni 
 
Het team en de oudervereniging  
 

A VONDVIERDAAGSE  2018  

Inschrijfformulier  
Per gezin ontvangt u één inschrijfformulier. Meer informatie staat beschreven  

in de Weekinfo.  

 
OVERBLIJF-
JUF/  MEES-

TER GEZOCHT  
Aanmelden via l.brouwer@alfonsariens.nl of 
bel op dinsdag of donderdag 0341-416758.  

 
Leerling 1 (naam)……………………………………………………………… uit groep:……. 
  

Leerling 2 (naam)……………………………………………………………… uit groep:……. 
 

Leerling 3 (naam)……………………………………………………………… uit groep:……. 
  

Mobiele nummer ouder(s):………………………………………………………………………………. 
 

E-mailadres ouder(s):………………………………………………………………………………………… 

  

  

Op woensdag 9 mei komt het Neder-
lands Korfbalteam clinics geven aan de 
basisschoolkinderen van Harderwijk. 
Kinderen kunnen alleen meedoen, maar 
het is natuurlijk helemaal leuk als ze dit 
met hun schoolkorfbalteam doen als 
training voor het korfbaltoernooi. Goed 
om te weten dat 9 mei in de vakantie 
valt. Dit betekent dat dit verder buiten 
school om zal gaan. In tegenstelling tot 
wat er in de uitnodiging staat (deze krijgt uw kind maandag 16 april mee naar huis) kunt u zelf 
uw zoon/dochter opgeven via onderstaande link: https://www.ckvunitasperspectief.nl/site/
nieuws/bekijk/3884/clinics_teamnl_korfbal,_meld_je_aan  
Opgeven kan tot uiterlijk maandag 23 april. 

HET  NEDERLANDS  KORFBALTEAM  
GEEFT  CLINICS  IN  HARDERWIJK !  

De allerkleinsten weten 
hun weg in de digitale 
wereld razendsnel te 
vinden. Dreumesen, 
peuters en kleuters 
swipen zo naar hun 
favoriete filmpjes en 
apps. Maar, mediavaar-
dig maakt nog niet 
mediawijs.  
Kijk voor tips op 
https://
www.mediaukkies.nl/

http://www.cjgharderwijk.nl
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 

Het al dan niet invoeren van een schooluniform hield in de eerste week van april de gemoederen 
bezig. Maar het was natuurlijk een 1 aprilgrap. Sommigen  hadden het snel in de gaten, maar het 
merendeel van de reacties was heel serieus. Uiteindelijk bleek  53 % voor het invoeren van een 
schooluniform.  Met de hartelijke dank aan Danthe (7b) en Sam (8a) voor het beschikbaar stellen 
van hun project. 

SCHOOLUNIFORM  -  VERVOLG  

mailto:l.brouwer@alfonsariens.nl


Coaches, bedankt voor jullie 

tijd en inzet! 


