
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  28  MEI  2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  36 

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 

Wat fijn dat het mooie weer er is! De kinderen genieten nu extra van het buiten spelen. 

Om ze goed te beschermen tegen de zon is het goed wanneer de kinderen ingesmeerd zijn voor-

dat ze naar school gaan. Ook wanneer de kinderen na de lunch weer op school komen. Wanneer 

de kinderen overblijven, zorgt de overblijf indien nodig voor zonnebrandcrème. 

Wanneer het erg warm is mogen de kinderen tussendoor altijd water drinken, dan is het praktisch 

dat ze een extra beker van thuis meenemen. 

Alvast bedankt! 

ZON  EN  WATER  

welkom 
Nieuwe leerlingen op 

de Alfons Ariëns: 

 

Groep 1/2b 
Ysalin  

Martijn  

Thijs  

 

 

 

 

Groep 1/2c 
Mechmet  

Melih  

Tobias  

Eva  

Steef 

Donderdag 21 juni komt de schoolfotograaf. Die dag zullen er individu-

ele foto's, groepsfoto's en broer/zus foto's gemaakt worden. Voor de 

broer/zus foto's geldt alleen kinderen die op school zitten 

 

SCHOOLFOTOGRAAF  

Zoals u waarschijnlijk weet, verandert er heel wat rondom de 

privacywetgeving in Nederland. Vanaf 25 mei is de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 

betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt 

in de hele Europese Unie.   

Als school moeten wij vastleggen wat er wel en niet met 

persoonsgegevens gedaan mag worden, waar de risico’s liggen 

en wat je eraan kan doen. Het gaat hierbij niet alleen om 

technische oplossingen, maar ook om gedrag, cultuur en 

bewustwording.  Bovenschools sluit het SKOFV verwerkings-

overeenkomsten af met de leveranciers conform de modellen van het convenant digitale onderwijs-

middelen en privacy 3.0, waarmee de school goed is afgedekt voor de AVG.  

AVG  

Namens iedereen van de Alfons Ariëns 

wensen wij jullie van harte welkom bij ons 

op school! 

Hey, jij daar!!  

Jij hebt geluk!! 
Wij hebben namelijk ruimte voor nieuwe leden in de oudervereniging! Spreekt het je aan om ons 

team van oudervereniging te komen versterken, reageer dan snel door een email te sturen naar 

oudervereniging@alfonsariens.nl en meld je aan! 

 

Wat zoeken wij? 
Aanpakkers 

Doorpakkers 

Organisatorisch- en uitvoerend talent 

Gezelligheidsdieren 

Humor 

Boordevol leuke ideeën 

Dol op lekker eten en drinken (mag uiteraard ook een frisje zijn ;-)) 

 

Wie zijn wij? 
Een team dat op elkaar kan bouwen en van elkaar op aan kan. Wij houden van lol en humor en 

vinden het leuk om op deze manier meer betrokkenheid bij de school te krijgen. 

 

Wat doen we nu eigen-

lijk? 

 
De oudervereniging zorgt er, samen met het team van school, voor dat alle activiteiten die op 

school of elders worden georganiseerd in goede banen worden geleid. We steken de handen uit de 

mouwen en zorgen ervoor dat de activiteiten net even wat extra’s meekrijgen. Te denken valt aan 

bijvoorbeeld de koffie en thee tijdens het korfbaltoernooi of het organiseren van de avondvierdaag-

se. Onze ervaring leert dat zeker de kinderen het geweldig vinden dat hun papa of mama op die 

manier helpt op school. Betrokkenheid is het sleutelwoord. We hebben ongeveer 1 x per 2 maan-

den een vergadering om alle activiteiten te bespreken en dat gaat altijd gepaard met heel veel gezel-

ligheid.  

mailto:oudervereniging@alfonsariens.nl


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  

Beste wandelaars, 

  

Van maandag 28 mei tot met donderdag 31 mei lopen we weer met 

veel leerlingen en een groot aantal begeleiders en leerkrachten mee met dit wandelevenement! 

Om te zorgen dat alles goed verloopt willen wij u vragen onderstaande 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 Startplaats 

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.  

 

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 drinken 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 begeleidende 

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 gewicht. 

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 kin-

deren, 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 wandeltoch-

ten.  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 aflopen 

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 op-

treden 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! 

A VONDVIERDAAGSE  

Dinsdag en donderdag 

Fruitdagen: 

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


Na weken hard werken mochten de kinderen van 

groep 7b aan hun ouders laten zien wat ze allemaal 

hebben geleerd over het menselijk lichaam. Ze heb-

ben geleerd hoe de spijsvertering werkt, welke zin-

tuigen er zijn en wat voeding doet met je lichaam. Er 

was zelfs een groepje dat heeft uitgerekend hoe 

lang je moet hardlopen om één dropje te verbran-

den. (Wel zes minuten!) 

Door middel van proefjes, posters en PowerPoint 

presentaties hebben de kinderen laten zien wat ze 

er van wisten. Knap gedaan groep 7b!  


