
B ELANGRIJKE  DATA  

        M AANDAG  18  JUNI  2018  J AARGANG  16 ,  NUMMER  39 

Schoolfotograaf 21 juni 

Verslag 2 mee 25 juni 

10 minutengesprekken 28 juni 

Juffendag (onderbouw) 29 juni 

10 minutengesprekken 3 juli 

Musical groep 8a 9 juli 

Doorschuifmiddag 10 juli 

Musical groep 8b 10 juli 

Laatste schooldag + 

Jaarafsluiting 

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 

Kinderen mogen kleurrijke kleding aan, maar geen fluorescerende 

kleding. Dit komt namelijk niet goed over op de foto. 

 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Dinsdag en donderdag 

Fruitdagen: 

Het jaar is al bijna voorbij en dat betekent dat de materialen weer schoongemaakt mogen worden! De 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen op vrijdag 6 juli materialen mee naar huis om schoon te 
maken. U kunt deze ochtend alvast een spel/tas met materialen mee naar huis nemen. Op de lijst in 
de klas kunt u invullen wat u meeneemt. 
We willen u vragen de materialen uiterlijk dinsdag 10 juli weer mee te nemen naar school.  
 
Verder willen wij graag een grote schoonmaak houden in de klassen en de gezamenlijke ruimtes zoals 
o.a. de grote hal, kleine gymzaal en kleuterhal. 
Dit gebeurt ook in de laatste schoolweek. U kunt op de deur van iedere klas zien wanneer er in de 
klassen wordt schoongemaakt. Komen jullie allemaal een handje helpen? Want het gezegde luidt nog 
steeds: Vele handen maken licht werk! 
 
Het zou fijn zijn als u uw eigen schoonmaakspullen meeneemt. 

E INDSCHOONMAAK  GROEP  1  T /M  4 

Via deze weg willen we alle ouders bedanken die dit schooljaar in de klassen hebben geholpen bij de 

verschillende activiteiten.  

Luizenouders, overblijfouders, leesouders, klassenouders, tuinouders, biebouders etc. ontzettend 

bedankt voor jullie inzet en hulp! 

HULPOUDERS  BEDANKT !  

Voor de musical van de groepen 8 zijn wij op zoek naar een kikkerpak. Heeft u een pak maatje ‘leerling 
groep 8’? Neem dan even contact op met een van de leerkrachten. Alvast hartelijk bedankt! 

GEZOCHT  EEN   *  KIKKERPAK *  

http://www.cjgharderwijk.nl


Ik ga op reis en neem mee … 
 

Deze pagina is voor de kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s, tantes en ooms, neven en nichten, vrienden en 
vriendinnen … 

Straks is het zomervakantie. Even geen school en dus even geen rekenles! Dan is er lekker veel tijd om spelletjes te spelen. Hierbij wat tips voor leuke 
spelletjes waarbij de kinderen al hun kennis kunnen gebruiken. In de tabel kun je zien voor welk leerjaar het spel geschikt is en aan welke reken-

wiskundedomeinen spelenderwijs wordt gewerkt. 

Veel speelplezier! 

Marieke Los 

Rekencoördinator  

Vlotte Geesten  
Vlotte Geesten is een bliksemsnel reactiespel. 
Grijp of roep zo snel mogelijk het gezochte 
voorwerp. Wie wint de meeste kaarten? 

The Game  
Het spel is je tegenstander. Je moet samen 
winnen, maar ook al zijn de regels eenvoudig 
- gemakkelijk is het niet. Je moet afspraken 
maken en samenwerken, alleen dan lukt het 
om alle kaarten te spelen.  

Qwixx  
Snel, simpel en spannend! 
Bij Qwixx hoef je niet op je beurt te wachten 
- iemand dobbelt en iedereen kan de worp 
benutten. Hoe meer getallen je op je score-
bordje aankruist, des te meer punten je 
krijgt.   

Patchwork  
Probeer zoveel mogelijk lapjes op je de-
kentableau te leggen. Zorg niet alleen dat 
het lapje past, maar houd ook rekening 
met de tijd die het inpassen kost en de 
inkomsten die het in knopen genereert.  

Drie kleine  
biggetjes  
Kan jij de biggetjes hun huis helpen bou-
wen, zodat ze buiten kunnen gaan spe-
len? Maar kijk uit! Zorg ervoor dat ze 
veilig in hun huisjes zitten, wanneer de 
wolf in de buurt is.  

Speed cups  
Speed Cups is het concentratie-, reactie- 
en behendigheidsspel voor het hele 
gezin!  

Dobble  
Dobble is een observatie - en snelheidsspel 
waarbij alle spelers gelijktijdig spelen.  
Er zijn 55 kaarten waarop steeds 8 symbolen 
afgebeeld staan. Welke spelversie je ook 
speelt, je moet steeds proberen om als eer-
ste het identieke symbool tussen twee kaar-
ten te vinden en te benoemen. 

Set 
Combineer en reageer snel in dit specta-
culaire familiespel, Set! 



Overzicht spellen 

       *  Een ‘+’ geeft aan dat dit spel op dat moment geschikt is voor kinderen met een voorsprong op de rekenleerstof in het leerjaar.  

 

Drempelspellen 
Naast bovengenoemde spelletjes kan er ook heel gericht geoefend worden door het spelen van Drem-
pelspelletjes. Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) heeft een serie rekenspellen 
ontwikkeld waarmee specifiek aan bepaalde rekendrempels wordt gewerkt. De afgelopen maanden 
hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 deze spelletjes gespeeld met de kinderen van groep 3 en 4. 
Ze hebben de kinderen verschillende spelletjes geleerd zodat de kinderen deze spelletjes ook zelfstan-
dig kunnen spelen. Deze spelletjes zijn gratis te downloaden via de website van SLO. Het is dus moge-
lijk om ook thuis met uw kind te oefenen (http://rekenspel.slo.nl/publicaties/drempelspellenSLO/) 

Wilt u meer informatie over de Drempelspellen of weten welke spelletjes goed aansluiten bij het niveau 
van uw zoon of dochter dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind.  

 

We wensen jullie een fijne zomer toe! 

  Rekendomein Betreft leerstof uit* Spelgege-
vens 

Naam spel 

G
etallen

 

B
ew

erkingen
 

M
eetkunde

 

Logisch denken/ redeneren
 

G
roep 1 

G
roep 2

 

G
roep 3 

G
roep 4

 

G
roep 5 

G
roep 6

 

G
roep 7 

G
roep 8

 

A
antal spelers 

Speelduur in m
inuten

 

1. Drie kleine biggetjes 
    • •              

1 vrij 

2. Speed cups 
    •                

2-4 10-

15 

3. Vlotte Geesten 
      • +            

2-4 10-

15 

4. Dobble 
    • •   + +      

2-5 10 

5. SET! 
    • •   +       

2+ 15 

6. Qwixx •     •             
2-5 10-

15 

7. The Game •     •     +        
2-5 20 

8. Patchwork 
  • •               

2 20-

30 


