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        M AANDAG  4  JUNI 2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  37 

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 

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  

Donderdag 21 juni komt de 
schoolfotograaf. Die dag 
zullen er individuele 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  

Dinsdag en donderdag 

Fruitdagen: 

De afgelopen maanden heb ik volop genoten van mijn zwangerschapsverlof. Op 5 juni zal ik weer gaan 
beginnen met werken.  
Na de zomervakantie zal ik een nieuwe uitdaging aangaan. Ik heb de afgelopen 4 jaar met heel erg veel 
plezier gewerkt op de Alfons Ariëns maar ik heb ervoor gekozen om na de zomervakantie te gaan 
werken op KBS Wolderweide (voorheen Alfons Ariëns Drielanden). Tot de zomervakantie zal ik op 
maandag en dinsdag werken op de Alfons Ariëns in groep 3a.  
Tot snel!  
 
Groetjes, juf Laura S. 

JUF  LAURA   

Zaterdag 26 mei mochten de beste 18 teams 
van het basisonderwijs het in Westerhaar 
tegen elkaar opnemen en uitvechten wie de 
allerbeste genoemd mocht worden. Na een 
reeks van plaatsingswedstrijden waarbij het 
viertal van de Alfons Ariëns met Tim Suier-
veld, Alex Immeker, Milan Wolters en Quinn 
Posthumus zich kampioen van Harderwijk en 
Gelderland hadden laten kronen wisten de 
boys zich met een eerste plaats in de halve 
finale van Nederland overtuigend te plaatsen 
in het eindtoernooi.  
Op de finaledag zelf moest Milan zich helaas 
afmelden. Gabriël Steen was bereid gevonden 
Milan te vervangen. Van de acht wedstrijden 
wisten de boys er vier winnend af te sluiten 
en bleven lang mee doen voor het eremetaal. 
In de vijfde ronde was De Krullevaar uit Hoo-
geveen, de latere kampioen, duidelijk te sterk. 
Het zilver bleef echter binnen handbereik tot 
de voorlaatste ronde waar onnodig werd 
verloren van de andere deelnemer uit Hoogeveen, Calvijnschool bleek met 6-2 te sterk. De laatste 
wedstrijd tegen de Bontebrugschool uit Silvolde werd weer gewonnen waardoor de Alfons Ariëns net 
op één punt achter nummer twee en drie op de vierde plaats eindigden. Of het viertal met Milan voor 
het kampioenschap had kunnen gaan staat in “de sterren” geschreven. Het viertal kon in ieder geval 
terug kijken op een mooie, gezellige en sportief toernooi. 
In de “slipstream” van de Alfons Ariëns wist ook de Fontanusschool uit Harderwijk zeer sterk door te 
dringen tot de grote finale. In die finale wist dat viertal toch nog knap drie keer een 4-4 gelijkspel af te 
dwingen en eindigde uiteindelijk als zeventiende van heel Nederland. 
 
Bron: http://hetkontaktharderwijk.nl/deel-je-nieuws-artikel/alfons-ari%C3%ABns-vierde-van-nederland-
bij-schooldammen-445840 

A LFONS  A RIËNS  VIERDE  VAN   
NEDERLAND  BIJ SCHOOLDAMMEN  
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Les 2. Dit ben ik: verschillen en overeenkomsten 

Les 1. Ik vind je lief 

Les 3. Mijn gezin 



groep 

Eindkamp 




