
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  21  MEI  2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  35 

Pinksteren 21 mei 

Damfinale 26 mei 

Avondvierdaagse 28 t/m 31 mei 

Kamp groep 8 28 t/m 30 mei 

Staking 30 mei 

Studiedag 1 juni  

Vaderdag 17 juni 

Schoolfotograaf 21 juni 

Verslag 2 mee 25 juni 

10 minutengesprekken 28 juni 

10 minutengesprekken 3 juli 

Doorschuifmiddag 9 juli 

Musical groep 8a 9 juli 

Musical groep 8b 10 juli 

Laatste schooldag 13 juli 

Voor de meest actuele data kijkt u op 

www.alfonsariens.nl 

Dinsdag en donderdag 

Fruitdagen: 

Het gehele team van de Alfons Ariens staakt op 30 mei voor een beter salaris en minder werk-
druk. De school is deze dag dan ook gesloten. Wij vragen uw begrip voor deze staking 
In verband met de staking op 30 mei zal de Alfons Ariëns ook niet deelnemen aan de Avondvier-
daagse. Met de organisatie is overleg gevoerd en de kinderen die deze avond hierdoor missen, 
krijgen wel hun medaille. 
We hebben begrepen dat er onder ouders wel animo is om alsnog de Avondvierdaagse te gaan 
lopen. Wij willen dit niet tegenhouden. U mag gerust met uw kind de avondvierdaagse lopen en 
als u dat met meerdere ouders of een klas tegelijk doet, is dat natuurlijk gezellig. 
Als school geven we wel aan dat deze avond op eigen verantwoordelijkheid wordt gelopen. 
Neemt u bijvoorbeeld twee kinderen uit de klas van uw zoon/dochter mee, dan bent u daarvoor 
verantwoordelijk. Er zal die avond niet onder de vlag van de Alfons Ariens worden gelopen. De 
kinderen dragen deze avond ook niet de T-shirts van school. 
De Oudervereniging zal zoals gewoonlijk op de eerste en tweede avond wat lekkers verzorgen 
voor onderweg. Vanwege het officieel niet lopen op woensdag, regelt de oudervereniging deze 
avond niets te eten. Wanneer u zelf loopt met uw kind, neemt u dan zelf wat lekkers mee deze 
avond. 
Ondanks het niet lopen op woensdag gaan we ervan uit dat de Avondvierdaagse evengoed weer 
een gezellig spektakel gaat worden. 

STAKING 

Beste wandelaars, 
  
Van maandag 28 mei tot met donderdag 31 mei lopen we weer 
met veel leerlingen en een groot aantal begeleiders en leer-
krachten mee met dit wandelevenement! 
Om te zorgen dat alles goed verloopt willen wij u vragen onder-
staande informatie goed te lezen: 
  
Verzamelen, aankomst en vertrek 
De verzamelplaats is de sportvelden voor v.v. Zwart-Wit. 
 
Om misverstanden en onnodige zorgen te voorkomen moet (u) uw kind aan- en afmelden bij de 
verantwoordelijke leerkracht. Dit is niet noodzakelijkerwijs de groepsleerkracht. U ziet op de 
kleding van de leerkracht bij wie u uw kind moet aan- of afmelden die avond. Er is elke avond per 
groep één leerkracht aanwezig. 
  
Kinderen moeten na het lopen bij de leerkracht wachten tot ze worden opgehaald door hun ou-
ders. Iedereen gaat mee terug naar het sportveld. Zoals u heeft kunnen lezen in de weekinfo lopen 
we dit jaar niet op de woensdag als school. De laatste avond krijgen de kinderen de medaille op het 
sportveld. 

Dagen Afstand Aanwezig Vertrek Ophalen Start-

plaats 

ma t/m wo 5 km 18:00 18:15 19:45 36a 

ma t/m wo 10 km 17:45 18:00 20:00 6a 

donderdag 10  & 5 km 18.10 18.30 20:15 6a 

 Aanwijzingen van school en oudervereniging: 
  
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) een kwartier voor vertrek aanwezig is/zijn bij de betreffen-
de startplekken. Zeker donderdagavond is dit zeer belangrijk! 
Bij de start kunnen we niet wachten op een kind dat te laat komt, bij terugkomst dient u uw kind 
op tijd af te halen. 
Mocht u kinderen hebben die op verschillende afstanden meelopen, houdt er dan rekening mee dat 
de 5 km wandelaars eerder opgehaald dienen te worden. 
Bij het ophalen kan het heel goed gebeuren dat u wel eens 10 minuten  op uw kind(eren) moet 
wachten, we weten nooit precies hoe laat we terug zijn. 
De kinderen krijgen van school een Alfons Ariëns T-shirt te leen. Het shirt mag eventueel in water 
gedompeld worden i.v.m. de zweetlucht, maar niet met een wasmiddel gewassen worden.  
 

A VONDVIERDAAGSE  



Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dage-
lijks een inloopspreekuur van 9:00 tot 12:00 

uur en is ook telefonisch bereikbaar via 0341-
799904. 

 
Of kijk voor opvoedinformatie, aanbod van 

cursussen/ trainingen en activiteiten: 
www.cjgharderwijk.nl  

Op woensdag 16 mei zijn we gestart met het project met het weggeven van kaarten. Alle 
kinderen hebben een kaart gekregen in de vorm van een hart. Ieder kind maakte de kaart 
persoonlijk door lieve woorden, een tekening of een gedicht op de kaart te maken. Ze moch-
ten de kaart aan iemand anders geven. 
Van donderdag 17 mei t/m vrijdag 25 mei worden in alle groepen activiteiten georganiseerd. Er 
worden dagelijks lessen gegeven over relationele- en seksuele vorming die aansluiten bij de 
leeftijd en de belevingswereld van de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van het online les-
pakket ‘Kriebels in je buik’ bij de invulling van deze lessen.  
 
Op de websites www.weekvandelentekriebels.nl en www.uwkindenseks.nl vindt u meer infor-
matie over relationele- en seksuele vorming en de Week van de Lentekriebels.  
Wij hopen dat u ook enthousiast bent en dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.  

Houdt u de weersvoorspellingen in de gaten: pas kleding en schoeisel aan. 
Loop op goed ingelopen schoenen en goed passende sokken. Neem zelf ook wat extra drin-
ken en eten mee. Geen slippers! 
De oudervereniging zorgt onderweg één keer per avond (m.u.v. woensdag & donderdag) voor 
wat gezonds. Dit gezonde tussendoortje is alleen voor de Alfons Ariëns leerlingen en begelei-
dende ouders. De kinderen dienen zelf iets te drinken mee te nemen! 
  
De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat er op de laatste avond altijd erg veel wordt getrak-
teerd. Dit zorgt voor veel oponthoud en de kinderen hebben meestal veel last van het ge-
wicht. Wilt u daarom de (gezonde? ;) ) traktatie pas zo laat mogelijk uitdelen? 
  
Omdat we als school lopen is het niet de bedoeling dat vriendjes/ opa’s oma’s en / of jongere 
broertjes / zusjes meelopen. Wij willen zeker geen buggy’s en / of kinderwagens in de rij met 
kinderen, door de jaren heen is gebleken dat dit zeer storend kan werken. 
Routes staan vroegtijdig in de krant en zijn te downloaden 
via www.wandelvierdaagseharderwijk.nl 
De begeleidende ouders staan vermeld op de deur van de klas van uw kind. 
  
Wij vragen de begeleidende ouders om de leerkrachten te ondersteunen tijdens de wandel-
tochten.   
Wij willen de begeleidende ouders vragen om gedurende de wandeltochten niet te 
roken, geen mobieltje te gebruiken en op de laatste avond geen alcoholische dranken aan te 
nemen van toeschouwers. 
  
Regels van de organisatie van de Avondvierdaagse waar wij ons aan moeten houden 

•   

• De kinderen mogen op het terrein van ‘Zwart-Wit’ nergens in of op klimmen. 

• Afval hoort uiteraard niet op de grond thuis, dus in tassen, jassen of afvalbakken. 

• Onderweg bij de groep blijven, geen tuinen in lopen, ergens op klimmen of de stoep aflo-
pen etc. 

• Geen grove (gesproken of gezongen ) taal gebruiken. 

• Geen alcohol en gelieve niet roken in het bijzijn van de kinderen. 

• Volg de aanwijzingen van politie en medewerkers van de Avondvierdaagse (oranje vesten) 
op. 

• Tijdens het lopen is het gebruik van mobiele telefoons en mp3-spelers niet toegestaan 

• Geen ballen en andere sportattributen mee nemen. 

• Van ouders die meelopen verwacht de organisatie dat zij begeleidend en / of corrigerend 
optreden ten aanzien van de bovengenoemde punten. 

• Het organiserend comité is niet verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het vervoer 
van en naar huis. 

  
Laten we er met z’n allen weer een gezellige en geslaagde avondvierdaagse van maken, waar 
we als school met trots en veel plezier op terug kunnen kijken net als voorgaande jaren! 
  
Heel veel succes en veel wandelplezier! 
 

http://www.cjgharderwijk.nl
http://www.weekvandelentekriebels.nl
http://www.uwkindenseks.nl
http://www.wandelvierdaagseharderwijk.nl/



